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Törvények

2005. évi CLIII.
törvény

a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl*

2005. évi CLIV.
törvény

a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény,

valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények
módosításáról**

2005. évi CLX.
törvény

a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûségérõl
és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény

módosításáról**

2005. évi CLXI.
tör vény

a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni

Területrendezési Szabályzat megállapításáról  szóló
2000. évi CXII. tör vény módosításáról***

1.  § A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
(a to váb bi ak ban: Btv.) pre am bu lu ma he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

* A tör vény tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 23-i
167. szám I. kö te té ben je lent meg.

** A tör vény tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 25-i
168. szám I. kö te té ben je lent meg.

*** A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 13-i ülés nap ján
 fogadta el.

„Az Or szág gyû lés – fi gye lem mel arra, hogy a Ba la ton
Ki emelt Üdü lõ kör zet te rü le tén a táji, ter mé sze ti és te le pü -
lé si kör nye zet mi nõ sé gé nek vé del me a meg elõ zés el vé nek
ér vé nye sí té sé vel olyan vé ges és ne he zen meg úju ló kör -
nye ze ti ér té kek meg óvá sát szol gál ja, ame lyek a je len tõs
gaz da sá gi po ten ci ált kép vi se lõ üdü lés és ide gen for ga lom
mi nõ sé gi fej lesz té sé hez is szük sé ge sek – a tér ség ki egyen -
sú lyo zot tabb te rü le ti fej lõ dé se ér de ké ben a te rü let hasz ná -
lat mód já ról és sza bá lya i ról, va la mint az elõ írá sok ér vé -
nye sí té sé nek ga ran ci á i ról a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:”

2.  § A Btv. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § A víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány terv ben, il let ve
elsõ fe lül vizs gá la tát kö ve tõ en a víz part-re ha bi li tá ci ós
terv ben (a to váb bi ak ban együtt: víz part-re ha bi li tá ci ós
terv), to váb bá a te le pü lés ren de zé si terv ben zöld te rü le ti te -
rü let fel hasz ná lá si egy ség be so rolt, vagy az in gat lan-nyil -
ván tar tás sze rint ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ park -
ként, dísz kert ként, köz kert ként, il let ve köz park ként be -
jegy zett te rü le ten

a) más te rü let fel hasz ná lá si egy ség nem je löl he tõ ki;

b) víz gaz dál ko dá si te rü let tó me der ben, te rü let fel hasz -
ná lá si te rü le tek kel köz vet le nül érint ke zõ víz fe lü let, me -
den cés ki kö tõ nem ala kít ha tó ki;

c) a gép jár mû for ga lom szá má ra ter ve zett út, más jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott, kö te le zõ en ki ala kí tan dó par ko -
ló, ke rék pá rút, gya log út, ven dég lá tó-, sport-, sza bad -
idõ-lé te sít mény, il let ve a te rü let gon do zá sát szol gá ló épít -
mény a víz part-re ha bi li tá ci ós terv ben fog lal tak kal össz -
hang ban lé te sít he tõ;

d) ma gán sze mély tu laj don jo got nem sze rez het;

e) a c) pont ban fel so rolt lé te sít mé nyek te rü le tét és e lé -
te sít mé nye ket, csak a bér le ti szer zõ dés leg alább 10 éven -
kén ti meg újí tá sá val le het bér be adni;

f) a te rü let köz cé lú hasz ná la ta – a lé te sít mé nyek va -
gyon vé del me ér de ké ben tett leg szük sé ge sebb in téz ke dé -
sek ki vé te lé vel – a köz te rü le ti jel leg meg õr zé se ér de ké ben
nem kor lá toz ha tó.”

3.  § (1) A Btv. 9.  §-a (5) és (6) be kez dé sé nek he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„(5) Az üdü lõ kör zet te le pü lé se i nek be épí tés re szánt te -
rü le te in, il let ve bel te rü le te in, ahol a szenny víz csa tor na-
há ló zat nem épült ki, il let ve a tisz tí tó mû to vább nem ter -
hel he tõ:

a) 2007. de cem ber 31-ig új épü let épí té sé re épí tés ügyi
ha tó sá gi en ge délyt adni, il let ve az en ge dé lyek ér vé nyét
meg hosszab bí ta ni csak ak kor le het, ha víz zá ró szenny víz -
tá ro ló, il let ve az il le té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi ha -
tó ság ál tal el fo ga dott szenny víz tisz tí tó be ren de zés lé te -
sült;

b) 2007. de cem ber 31. után új épü let épí té sé re épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge délyt adni, il let ve az en ge dé lyek ér vé -
nyét meg hosszab bí ta ni csak a szenny víz csa tor na-há ló zat
és meg fe le lõ ka pa ci tá sú tisz tí tó mû meg lé te ese tén le het.
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(6) Az üdü lõ kör zet te le pü lé se i nek be épí tés re nem szánt
te rü le tén, amennyi ben nincs le he tõ ség a köz csa tor ná ra tör -
té nõ csat la ko zás ra, új épü let épí té sé re épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge délyt adni csak víz zá ró szenny víz tá ro ló, il let ve a kör -
nye zet vé del mi és a víz ügyi ha tó ság ál tal el fo ga dott egye di
szenny víz-el he lye zé si kis lé te sít mény (kor sze rû csa tor na-
 köz mû pót ló) meg lé te ese tén le het.”

(2) A Btv. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de -

zé si Ter vé bõl szár ma zó kor lá to zá sok ból ere dõ kár ta la ní tá -
si igé nyek ren de zé sé nek rész le tes sza bá lya it az Or szá gos
Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló tör vény fel ha tal ma zá sán
ala pu ló kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

4.  § A Btv. 16.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„16.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok, va la -

mint a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi, víz gaz dál ko dá si cé lok (a to váb bi ak ban
együtt: kör nye ze ti cé lok) meg va ló sí tá sa ér de ké ben a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter és a te rü let ren de zé sért
fe le lõs mi nisz ter a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány ter vek
elsõ fe lül vizs gá la tát kö ve tõ en együt tes ren de let tel part vo -
nal-sza bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós ter vet fo gad el.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány ter vek
elsõ fe lül vizs gá la tát meg elõ zõ en a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter ren de let tel part vo nal-sza bá lyo zá si ter -
vet fo gad el.

(3) A part vo nal-sza bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós
terv az il le té kes kör ze ti föld hi va tal ál tal hi te le sí tett in gat -
lan-nyil ván tar tá si tér kép má so lat fel hasz ná lá sá val ké szül
és – az alap tér ké pi ele me ken túl – kö te le zõ en tar tal maz za:

a) a part sza bá lyo zá si vo na lát (a to váb bi ak ban: sza bá -
lyo zá si part vo nal),

b) az an nak mó do sí tá sá ra tett ja vas la to kat (a ter ve zett
sza bá lyo zá si part vo na lat),

c) az en ge dély nél kü li me der fel töl té se ket,
d) a mi nõ sí tett ná da sok te rü le tét,
e) a vé dett és vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le te -

ket, to váb bá a ter mé sze ti te rü le te ket, ter mé sze ti ér té ke ket,
f) a ter mé sze tes part sza ka szo kat,
g) a te rü let fel hasz ná lá si egy sé ge ket,
h) a köz te rü le te ket,
i) a kör nye ze ti cé lok kal össz hang ban
ia) a ki kö tõ lé te sí té sé re al kal mas part sza ka szo kat,
ib) a par ti sé tány lé te sí té sé re al kal mas nyom vo na la kat

(a sé tány jel le gû és gya lo gos út vo na la kat)
ic) a ke rék pá rút lé te sí té sé re al kal mas nyom vo na la kat,
id) a stran dok ki je lö lé sé re al kal mas part sza ka szo kat.
(4) A (2) be kez dés sze rint el fo ga dás ra ke rü lõ part vo -

nal-sza bá lyo zá si terv a (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben
fog lal tak nak meg fe le lõ en ké szül, és kö te le zõ en tar tal maz -
za a (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben, va la mint a (3) be -
kez dés a), b), c), d) és ia) pont já ban fog lal ta kat.

(5) A part vo nal-sza bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós
terv meg ha tá ro zá sa so rán fi gye lem be kell ven ni

a) az in gat lan-nyil ván tar tá si tér ké pen sze rep lõ, a Ba la -
ton nal érint ke zõ tel kek ha tár vo na lát,

b) a mér ték adó víz ál lást, a jég já rást és hul lám ve rést,
va la mint a me der ben ki ala ku ló áram lá si és fe nék vi szo -
nyo kat,

c) a ter mé sze ti te rü le tek, vé dett ter mé sze ti te rü le tek,
va la mint a vé dett ter mé sze ti ér té kek, meg õr zé sé nek szem -
pont- és fel té tel rend sze rét,

d) a par ti zóna öko ló gi ai funk ci ó ját,
e) kör nye ze ti cél ból meg szün te ten dõ en ge dély nél kü li

me der fel töl té se ket,
f) a me der egyes te rü le te in (szenny zu gok) össze gyû lõ

hor da lé kok és usza dé kok rend sze res fi gye lem mel kí sé ré -
sé hez és szük ség sze rin ti el tá vo lí tá sá hoz fû zõ dõ kör nye ze -
ti cé lo kat.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kat a (2) be kez dés sze -
rint el fo ga dás ra ke rü lõ part vo nal-sza bá lyo zá si terv meg -
ha tá ro zá sa so rán is al kal maz ni kell.

(7) A sza bá lyo zá si part vo nal és a jogi part vo nal kö zöt ti
a) te rü le ten, amely a me der ré szé nek mi nõ sül, a fel töl -

tés fe lül vizs gá la tá ra, meg szün te té sé re kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi el já rást kell in dí ta ni;

b) me der ré szé nek nem mi nõ sü lõ te rü let fel töl té sé re, és
a part vo nal-sza bá lyo zá si terv ben meg ha tá ro zott ki kö tés re
al kal mas part sza ka szon ki kö tõ lé te sí té sé re – kü lön jog sza -
bá lyok ban meg ha tá ro zott fel té te lek re fi gye lem mel – víz -
jo gi en ge dély alap ján ke rül het sor;

c) fel töl tés re ke rült te rü let te rü let fel hasz ná lá sát a víz -
part-re ha bi li tá ci ós terv nek meg fe le lõ en, va la mint a
d) pont ban fog lalt ti la lom mal össz hang ban kell meg ha tá -
roz ni;

d) te rü let, amely fel töl tés re, il let ve a Ba la ton med ré bõl
ki sza bá lyo zás ra ke rült, be épí tés re szánt te rü let be nem so -
rol ha tó.

(8) A (7) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ fel töl té sek fel -
szá mo lá sá ról, il let ve a (7) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ
fel töl té sek el vég zé sé rõl a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban: ha tó ság) a
te rü let ren de zé si ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak fi -
gye lem be vé te lé vel, a ki kö tõk lé te sí té sé rõl a ha tó ság víz jo -
gi en ge dé lyé nek meg fe le lõ en, va la mint a te rü let ren de zé si
ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak fi gye lem be vé te lé -
vel a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let, il let ve a me gyei
köz le ke dé si fel ügye let kü lön jog sza bá lyok sze rin ti el já rás
so rán ha tá roz.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti el já ró ha tó ság az ál la mi
 ingatlanokat érin tõ el já rá sok meg in du lá sá ról a Kincs tá ri
Va gyo ni Igaz ga tó sá got és az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va -
gyon ke ze lõ Rész vény tár sa sá got tá jé koz tat ja.

(10) A (7) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ fel töl té sek
fel szá mo lá sá ra az kö te les, aki a fel töl tést en ge dély nél kül
meg va ló sí tot ta.

(11) Amennyi ben az en ge dély nél kü li fel töl tés meg va -
ló sí tó ja is me ret len, a fel töl tés hez köz vet le nül kap cso ló dó
par ti in gat lan föld hasz ná ló ja kö te les a fel töl tés fel szá mo -
lá sá ra. Több föld hasz ná ló ese té ben e kö te le zett ség egye -
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tem le ge sen ter he li õket. Amennyi ben föld hasz ná ló nincs,
e kö te le zett ség a tu laj do nost ter he li.

(12) A Ba la ton med ré nek te rü le te a (7) be kez dés
b) pont ja sze rin ti víz jo gi en ge dély alap ján vál toz tat ha tó
meg.”

5.  § (1) A Btv. 20.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(6) A par ti sé tány ki ala kí tá sá ra al kal mas te rü le tet a te -
le pü lé sek sza bá lyo zá si ter vé ben zöld te rü le ti vagy víz gaz -
dál ko dá si te rü let fel hasz ná lá si egy ség be kell so rol ni.
IV–V. osz tá lyú ná das te rü le tén lévõ par ti sé tány csak víz -
gaz dál ko dá si te rü let fel hasz ná lá si egy ség be so rol ha tó.
Víz gaz dál ko dá si te rü le ten el he lyez ke dõ par ti sé tá nyon ki -
zá ró lag gya log- és ke rék pá rút ala kít ha tó ki.”

(2) A Btv. 20.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(7) Par ti sé tány, il let ve gya log- vagy ke rék pá rút nem
je löl he tõ ki az I–III. osz tá lyú mi nõ sí tett ná das te rü le tén.

(8) A (6), (7) be kez dé se ket a víz part-re ha bi li tá ci ós ter -
vek elõ ké szí té se so rán al kal maz ni kell.”

6.  § A Btv. 38.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„38.  § A tó me der al öve ze tén (D–1):
a) a Ba la ton tó med re az ér vé nyes part vo nal-sza bá lyo -

zá si terv ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en nem csök kent -
he tõ;

b) a Ba la ton jogi part vo na lát – a part vo nal-sza bá lyo zá -
si terv tõl el té rõ en – meg vál toz tat ni és az élõ vi lág ra, a víz -
mi nõ ség re ká ros be fo lyás sal bíró te vé keny sé get vé gez ni
nem le het;

c) a par ti móló, hul lám tö rõ és ki kö tõi lé te sít mény ki vé -
te lé vel a tó me der be ál lan dó lé te sít mény, szi get stb. nem
épít he tõ;

d) a par ti élõ vi lág vé del me ér de ké ben a tó me der be a
nád gyö kér zó ná it ke vés bé sér tõ, ide ig le nes jel le gû, csak az 
üdü lé si, il let ve hor gász idény ben hasz ná la tos mû tárgy
(pl. csó nak ki kö tõ, strand lé te sít mé nyek) he lyez he tõ el;

e) az I–III. osz tá lyú ná das ban, il let ve at tól leg alább
2 m-re, a kör nye ze ti kár el há rí tás vagy az élet- és bal eset vé -
del mi in dok ból szük sé ges be avat ko zás ese te i tõl el te kint -
ve, ti los min den olyan me cha ni kai be avat ko zás ( kotrás,
fel töl tés, épí tés, vízi ál lás-, csó nak út-, hor gász hely-lé te sí -
tés), amely a ná das ál lo má nyát, an nak mi nõ sé gét ká ro sít ja, 
il le tõ leg a ná das pusz tu lá sát ered mé nyez he ti;

f) a IV–V. osz tá lyú ná das ban – vé dett ter mé sze ti te rü let 
ki vé te lé vel – az e) pont sze rin ti te vé keny ség a vízi ál lás lé -
te sí tés ki vé te lé vel a ha tó ság en ge dé lyé vel vé gez he tõ, vízi
ál lás a jegy zõ en ge dé lyé vel lé te sít he tõ;

g) a vé dett ter mé sze ti te rü le ten ta lál ha tó ná das ban osz -
tály ba so ro lás tól füg get le nül, ter mé szet vé del mi ke ze lés
ki vé te lé vel – amely nek mód ját a ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si terv ha tá roz za meg – ti los a kot rás, va la mint min den
olyan te vé keny ség, amely a ná das ál lo má nyát  veszélyez -
teti vagy ká ro sít ja;

h) a tó me der ná da sá ban, va la mint a vé dett ter mé sze ti
te rü le ten lévõ ná das te rü le tén, a ki hir de tett part vo nal sza -
bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós terv ál tal ki je lölt ki kö -
tés re al kal mas part sza ka szo kon en ge déllyel ren del ke zõ ki -
kö tõk ese tén leg fel jebb 5 mé ter szé les be já ró, va la mint a
meg lé võ köz hasz ná la tú stran dok elõtt, fö ve nyes strand -
sza kasz ki ala kí tá sa ér de ké ben, a IV–V. osz tá lyú ná das ban, 
leg fel jebb 30 mé ter szé les be já ró a ha tó ság en ge dé lyé vel
fenn tart ha tó;

i) az az üze mel te té si en ge dély kö te les vízi jár mû, amely
nem ren del ke zik üze mel te té si en ge déllyel és ki épí tett ki -
kö tõ ben ki kö tõ hellyel, a tó me der te rü le tén nem tá rol ha tó;

j) a nyil ván tar tás ba vé tel re nem kö te le zett vízi jár mû a
tó me der te rü le tén csak ki épí tett ki kö tõ ben tá rol ha tó.”

7.  § A Btv. 56.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve ge (1) be kez dés re vál to -
zik:

„(2) Ha a nem ál la mi és nem ön kor mány za ti tu laj do nú
in gat lan e tör vény elõ írá sai foly tán az ere de ti cél já ra hasz -
nál ha tat lan ná, il let ve az in gat lan nal kap cso la tos jog vagy
fog lal ko zás gya kor lá sa le he tet len né vagy szá mot te võ en
költ sé ge seb bé vá lik, a tu laj do nos a ki sa já tí tás ról  szóló
1976. évi 24. tör vény ere jû ren de let 5.  §-ának meg fe le lõ al -
kal ma zá sá val az in gat lan ki sa já tí tá sát kér he ti.”

8.  § A Btv. 58.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, va la mint ez zel egy ide jû leg a kö vet ke -
zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a te rü let fej lesz té sért és te rü let -
ren de zé sért fe le lõs mi nisz ter, hogy a víz part-re ha bi li tá ci ós 
ta nul mány ter vek elsõ fe lül vizs gá la tát meg elõ zõ en

a) a víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel mé -
nyek kel érin tett te rü le te ket ki je löl je;

b) a víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel mé nyek 
alap ján a te le pü lés ren de zé si ter vek fe lül vizs gá la tá hoz
szük sé ges ta nul mány ter ve ket ren de let tel fo gad ja el.

(3) Fel ha tal ma zást kap a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter, hogy a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány ter vek
elsõ fe lül vizs gá la tát meg elõ zõ en a part vo nal-sza bá lyo zá si
ter ve ket ren de let tel fo gad ja el.

(4) Fel ha tal ma zást kap a te rü let fej lesz té sért és a te rü let -
ren de zé sért fe le lõs, va la mint a kör nye zet vé del mi és a víz -
ügyi mi nisz ter, hogy a víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány -
ter vek elsõ fe lül vizs gá la tát kö ve tõ en a víz part-re ha bi li tá -
ci ós sza bá lyo zá si kö ve tel mé nyek kel érin tett te rü le te ket
együt tes ren de let tel ki je löl je, va la mint a part vo nal-sza bá -
lyo zá si és a víz part-re ha bi li tá ci ós ter ve ket el fo gad ja.”

9.  § A Btv. 59.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) A víz part-re ha bi li tá ci ós ta nul mány ter ve ket leg ké -
sõbb 10 év el tel té vel fe lül kell vizs gál ni. A part vo nal-sza -
bá lyo zá si ter ve ket elsõ al ka lom mal a víz part-re ha bi li tá ci -
ós ta nul mány ter vek fe lül vizs gá la tá val egy ide jû leg kell fe -
lül vizs gál ni.
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(5) A part vo nal-sza bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós
ter ve ket szük ség sze rint, de leg alább 10 éven ként fe lül kell 
vizs gál ni, és szük ség sze rint mó do sí ta ni.

(6) A part vo nal-sza bá lyo zá si ter vek elsõ fe lül vizs gá la -
tá ig a ki kö tés re al kal mas part sza ka szok, va la mint a sza bá -
lyo zá si part vo nal te kin te té ben a víz part-re ha bi li tá ci ós ta -
nul mány ter vek ben fog lal ta kat kell irány adó nak te kin te ni.”

10.  § Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

2005. évi CLXVII.
tör vény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá
egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló 

1995. évi LVI. tör vény módosításáról*

Az Or szág gyû lés a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról,
 továbbá egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól
 szóló – több ször mó do sí tott – 1995. évi LVI. tör vényt
(a to váb bi ak ban: Kt.) az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

1.  § A Kt. 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1.  § A tör vény cél ja, hogy hoz zá já rul jon a kör nye zet -

szennye zés meg elõ zé sé hez, il le tõ leg csök ken té sé hez, a
ter mé sze ti erõ for rá sok kal való ta ka ré kos gaz dál ko dás ra
irá nyu ló te vé keny sé gek ösz tön zé sé hez, va la mint a kör -
nye ze tet vagy an nak va la mely ele mét a ter mék elõ ál lí tá sa,
for gal ma zá sa, fel hasz ná lá sa so rán, il le tõ leg azt kö ve tõ en
köz vet le nül, il let ve köz vet ve ter he lõ vagy ve szé lyez te tõ
ter mék ál tal oko zott kör nye ze ti ve szé lyez te té sek, il le tõ leg
ká rok meg elõ zé sé hez és csök ken té sé hez pénz ügyi for rá -
so kat te remt sen. A tör vény elõ se gí ti az eu ró pai uni ós és a
ha zai hul la dék gaz dál ko dá si sza bá lyo zás ál tal az or szág,
 illetve a pi a ci sze rep lõk ré szé re meg ha tá ro zott kör nye zet -
vé del mi elõ írá sok tel je sí té sét.”

2.  § (1) A Kt. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mék díj kö te les
ter mék után – ide ért ve más ter mék kel együtt vagy an nak
ré sze ként, il let ve össze te võ je ként for ga lom ba ho zott ter -
mé ket is – kör nye zet vé del mi ter mék dí jat (a to váb bi ak ban:
ter mék díj) fi zet]

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 13-i ülés nap ján fo gad ta el.

„a) a bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék díj kö te les ter mék ese té -
ben a ter mék díj kö te les ter mék elsõ bel föl di for ga lom ba
ho zó ja vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, a (3) be kez dés a) és
f) pont já ban meg ha tá ro zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl -
di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná -
ló ja,”

(2) A Kt. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek c) és d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(1) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mék díj kö te les
ter mék után – ide ért ve más ter mék kel együtt vagy an nak
ré sze ként, il let ve össze te võ je ként for ga lom ba ho zott ter -
mé ket is – kör nye zet vé del mi ter mék dí jat (a to váb bi ak ban:
ter mék díj) fi zet]

„c) im port ese tén – a 4.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott vám el já rá sok al kal má val – a vám jog sza bá lyok sze rin -
ti vám adós, il let ve a vám sza bad te rü let üze mel te tõ je;

d) a ke res ke del mi cso ma go lás ese té ben – az a)–c) pon -
tok ban meg ha tá ro zot ta kon túl – az elsõ bel föl di for ga lom -
ba hozó elsõ to vább for gal ma zó ve võ je [a to váb bi ak ban
a)–d) pon tok együtt: kö te le zett].”

(3) A Kt. 2.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te lez et tõl – a
d) pont ban fog lalt kö te le zett ki vé te lé vel – kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben és fel té te lek tel je sí té se
ese tén a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé get át vál lal hat ja
szám la alap ján

a) a cso ma go lás ese té ben a kö te le zett szá má ra a cso ma -
go lás össze te võ it gyár tó vagy for gal ma zó bel föl di vál lal -
ko zó, amennyi ben az a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve ze -
ten ke resz tül men tes sé get él vez,

b) bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék díj kö te les egyéb kõ olaj -
ter mék ese tén az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó.

A cso ma go lás össze te võ it gyár tó vagy for gal ma zó,
 valamint a bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék díj kö te les egyéb kõ -
olaj ter mék ese tén az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó a ter -
mék díj-fi ze té si kö te le zett ség át vál la lá sa ese tén kö te le zett -
nek mi nõ sül. A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri -
um (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) jó vá ha gyá sá val, szer -
zõ dés alap ján az elsõ bel föl di vevõ (a to váb bi ak ban: má -
sod la gos kö te le zett), a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet a
kö te lez et tõl, va la mint bér gyár tás ese tén a hasz no sí tást ko -
or di ná ló szer ve zet az elsõ vevõ (bér gyár ta tó) ál tal a kö te -
lez et tõl (bér gyár tó) át vál lalt ter mék díj-fi ze té si kö te le zett -
sé get kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je -
sí té se ese tén át vál lal hat ja.

(3) E tör vény al kal ma zá sá ban ter mék díj kö te les ter mék:
a) az egyéb kõ olaj ter mék,
b) a gu mi ab roncs,
c) a hû tõ be ren de zés, a hû tõ kö zeg,
d) a cso ma go lás,
e) az ak ku mu lá tor,
f) az in for má ció hor do zó pa pí rok [20.  § p) pont] kö zül

a rek lám hor do zó pa pír [20.  § r) pont],
g) az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés
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[a to váb bi ak ban: a) köz vet le nül szennye zõ ter mék;
b)–g) együtt: hul la dék ká váló ter mék].”

3.  § A Kt. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség – a (2) és (3) be -
kez dés ben fog lalt el té rés sel – a bel föl di elõ ál lí tá sú, va la -
mint a Kö zös sé gen be lül be ho zott ter mék díj kö te les ter mék 
ese tén a 2.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti kö te le -
zett nek az elsõ bel föl di ér té ke sí té se kor ki ál lí tott szám lán
fel tün te tett tel je sí tés nap ján vagy a sa ját célú fel hasz ná lás
költ ség ként tör té nõ el szá mo lá sá nak nap ján ke let ke zik.
A 2.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti kö te le zett ter mék díj-
 fi ze té si kö te le zett sé ge a 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze -
rin ti kö te le zett ál tal a ré szé re ki ál lí tott szám lán fel tün te tett
tel je sí tés nap ján ke let ke zik.”

4.  § A Kt. 4/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4/B.  § Kü lön jog sza bály alap ján a Mi nisz té ri um nak

be nyúj tott be szá mo ló el len õr zé sé hez szük sé ges ada to kat
az adó ha tó ság és a vám ha tó ság a Mi nisz té ri um ren del ke -
zé sé re bo csát ja.”

5.  § A Kt. 5/A.  §-ának (3)–(5) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A 2.  § (3) be kez dé sé nek b)–e), va la mint g) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott ter mé kek után fenn ál ló ter mék díj-fi ze -
té si kö te le zett ség alól men tes ség sze rez he tõ, amennyi ben
a kö te le zett, má sod la gos kö te le zett, hasz no sí tást ko or di ná -
ló szer ve zet a hul la dék ká vált ter mék díj kö te les ter mé ket
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mennyi ség ben és
mó don – hasz no sít ja, il le tõ leg a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí ti. A kö te le zett vagy a má sod -
la gos kö te le zett jo go sult a men tes ség igény be vé te lé re, ha a 
hul la dék ká vált ter mék díj kö te les ter mék nek a kö te le zett
meg bí zá sa alap ján hasz no sí tás ra tör té nõ át adás-át vé tel
 tényét iga zol ja, vagy a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet hez csat la -
ko zik.

(4) A men tes ség – hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet
 kivételével – leg fel jebb egy nap tá ri évre sze rez he tõ és az
éven te meg újít ha tó. Hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet
ese tén a men tes ség leg fel jebb két nap tá ri évre sze rez he tõ
és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás ban leg fel -
jebb tíz éven ke resz tül, al kal man ként két éves idõ tar ta mok -
ra meg hosszab bít ha tó.

(5) A men tes ség fel té te le it a Kor mány ren de let ben ha tá -
roz za meg úgy, hogy a 2003. év hez vi szo nyít va a 2006. év -
ben az egy utas mû anyag pa lack cso ma go lás for ga lom ba
ho zott ará nya ne nö ve ked jen, il let ve a 2007. évre 6% pont -
tal, a 2009. évre 12% pont tal csök ken jen.”

6.  § A Kt. 5/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5/B.  § Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek -

kel és mér té kig vissza igé nyel he ti a ter mé ket ter he lõ ter -
mék dí jat az adó ha tó ság tól az a kö te le zett vagy az a má sod -

la gos kö te le zett, aki a ter mék díj kö te les ter mék gyár tá sá -
hoz köz vet len anyag ként ter mék díj kö te les ter mé ket (alap -
anya got) hasz nált fel.”

7.  § (1) A Kt. 5/C.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az im por tált nem ke res ke del mi jel le gû, va la mint
Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén bel föl di vál lal ko zó nak 
nem mi nõ sü lõ ter mé sze tes sze mély ál tal sa ját célú fel hasz -
ná lás ra be ho zott ter mék után nem ke let ke zik ter mék díj- fi -
ze té si kö te le zett ség.

(4) A ter mék díj kö te les ter mék ter mék dí ját nem kell
meg fi zet ni az im por tált ter mék re, amennyi ben

a) a ter mék vál to zat lan for má ban és ál la pot ban épül be
az ak tív fel dol go zás ese tén vég le ges ren del te tés sel kül -
föld re – ide ért ve más kö zös sé gi tag ál lam te rü le tét is –
 kiszállított kész ter mék be, to váb bá

b) a ter mék vál to zat lan for má ban és ál la pot ban kül föld -
re – ide ért ve más kö zös sé gi tag ál lam te rü le tét is – ki szál lí -
tás ra ke rül,

c) a ter mék passzív fel dol go zást kö ve tõ vissza ho za ta la -
kor a be fi ze té si bi zony lat tal iga zol ják, hogy a fel dol go zá si
cél ra ki vitt ter mék díj kö te les ter mék után a ter mék dí jat
meg fi zet ték.”

(2) A Kt. 5/C.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A hul la dék ká vált egyéb kõ olaj ter mék bõl a hul la -
dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hgt.) 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
R9 el já rás sal elõ ál lí tott ter mék díj kö te les ter mék után ter -
mék díj-fi ze té si kö te le zett ség nem ke let ke zik.”

8.  § (1) A Kt. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) A Mi nisz té ri um a kü lön jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ter mé kek hul la dé ká nak hasz no sí tá sa ér de ké ben,
a kör nye zet vé del mi ter mék díj ból be fo lyó összeg ter hé re
hul la dék hasz no sí tó szol gál ta tá so kat vá sá rol hat (a to váb bi -
ak ban: szol gál ta tás meg ren de lés), mely szol gál ta tás meg -
ren de lés men tes a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
adó fi ze té si kö te le zett ség alól.”

(2) A Kt. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szol gál ta tás meg ren de lés ki ter jed a gu mi ab roncs,
a hû tõ be ren de zés, a hû tõ kö zeg, a cso ma go lás, az ak ku mu -
lá tor, va la mint az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés
hul la dé ká nak jog sza bály ban meg ha tá ro zott  hasznosítá -
sára.”

9.  § A Kt. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § A 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak tel je sí té sét a
 Minisztérium kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap -
ján el len õr zi.”
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10.  § (1) A Kt. 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A Cskt. alap ja a cso ma go lás tö me ge, il le tõ leg a
 kereskedelmi cso ma go lás ese té ben a cso ma go lás da rab -
szá ma.”

(2) A Kt. 12.  §-ának (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Nem kell meg fi zet nie az éves szin ten
a) bor ese té ben 10 000 da rab nál,
b) al ko hol ter mék, köz tes al ko hol ter mék, sör, al ko hol -

men tes sör, nem szén sa vas üdí tõ, szörp ese té ben 75 000 da -
rab nál,

c) szén sa vas üdí tõ, ás vány víz, kris tály víz, szik víz, ivó -
víz ese té ben 200 000 da rab nál
nem na gyobb mennyi sé get cso ma go ló a 2.  § (1) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a 2. szá mú
mel lék let I.2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té -
tel alap ján szá mí tott ter mék dí jat.

(4) Nem ter he li ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség a 2.  §
(1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zet tet,
amennyi ben nem ren del ke zik

a) vá ros ban leg alább 50 m2, vagy
b) köz ség ben leg alább 100 m2

alap te rü le tû üz let he lyi ség gel.
(5) A Cskt. ter mék díj té te le it a 2. szá mú mel lék let tar tal -

maz za.
(6) A 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott

kö te le zett a 2. szá mú mel lék let I. pont ja, a 2.  § (1) be kez -
dés d) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett a 2. szá mú mel -
lék let II. pont ja sze rin ti ter mék díj té te le ket fi ze ti meg.”

11.  § A Kt. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A kü lön jog sza bály alap ján ki ala kí tott be tét dí jas

rend szert e tör vény ren del ke zé se i vel össz hang ban kell lét -
re hoz ni.”

12.  § A Kt. 19/E.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19/E.  § (1) Ter mék dí jat kell fi zet ni az elekt ro mos és
elekt ro ni kai be ren de zés (a to váb bi ak ban: Ekt.) után.

(2) A ter mék díj alap ja az elekt ro mos és elekt ro ni kai be -
ren de zés tö me ge.

(3) Az Ekt. ter mék díj té te le it a 9. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.”

13.  § (1) A Kt. 20.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(20.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:)

„c) hasz no sí tás: a hul la dék nak vagy va la mely össze te -
võ jé nek ter me lés ben vagy szol gál ta tás ban – a Hgt. 18.  §
(1) és (2) be kez dé se i ben fel so rolt el já rá sok va la me lyi ké -
nek al kal ma zá sá val – tör té nõ fel hasz ná lá sa;”

(2) A Kt. 20.  §-ának x)–aa) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„x) elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés: leg fel jebb
1000 V vál ta ko zó fe szült sé gû, il let ve 1500 V egyen fe -
szült sé gû áram mal mû kö dõ be ren de zés, amely nek ren del -
te tés sze rû mû kö dé se elekt ro mág ne ses me zõk tõl vagy vil -
la mos áram tól függ, ide ért ve az elekt ro mág ne ses mezõ, il -
let ve a vil la mos áram elõ ál lí tá sát, mé ré sét, át vi te lét biz to -
sí tó esz kö zö ket is;

y) a kör nye zet vé del mi ter mék díj net tó össze ge: a kö te -
le zet tet ter he lõ, az adó meg ál la pí tá si idõ szak ban ke let ke -
zett ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség és a le von ha tó, il le tõ -
leg vissza igé nyel he tõ ter mék díj kü lön bö ze te;

z) hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet: a Hgt. 11.  §-ában
meg ha tá ro zott szer ve zet;

zs) ke res ke del mi cso ma go lás: al ko hol ter mék, sör, bor,
köz tes al ko hol ter mék, üdí tõ ital, szörp, ás vány víz, kris tály -
víz, szik víz, va la mint az ivó víz – a cso ma go lás ról és a cso -
ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let 2.  § (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja sze rin ti – cso ma go lá sa, to váb bá a mû anyag
(be vá sár ló-rek lám) tás kák;

aa) ré teg zett ital cso ma go lás: az a leg alább 75%-ban
pa pír alap anya gú (kar ton) cso ma go lás, amely aszep ti kus
tech no ló gi á val töl tött fo lyé kony élel mi szer tá ro lá sá ra
szol gál.”

14.  § A Kt. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a kör nye zet vé -
del mi ter mék díj men tes ség mér té két és a men tes ség meg -
adá sá nak rész le tes fel té te le it ren de let ben ál la pít sa meg.”

15.  § A Kt.
a) 2. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 1. szá mú

 melléklete,
b) 5–6. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 2–3. szá mú

mel lék le te,
c) 8. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 4. szá mú mel -

lék le te,
d) 9. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény 5. szá mú mel -

lék le te
lép.

Záró és átmeneti rendelkezések

16.  § E tör vény 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá
egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló
1995. évi LVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi
CIII. tör vény ha tá lyát vesz ti.

17.  § Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ese té -
ben a 2006. évre vo nat ko zó hul la dék hasz no sí tói szol gál ta -
tás meg ren de lés pá lyá za tá nak ki írá si ha tár ide je: 2006. áp -
ri lis 30.
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18.  § E tör vény ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben elõ írt el já rás sze rin ti be je len té se
a cso ma go lás ról és a cso ma go lás hul la dék ról  szóló
94/62/EK ta ná csi irány elv 16. cik ké nek (1)–(2) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel meg tör tént.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

1. számú melléklet
a 2005. évi CLXVII.  tör vényhez

[2. számú melléklet
az 1995. évi LVI. tör vényhez]

A csomagolás termékdíjtételei, 
valamint a számított termékdíjtételek

meghatározása

I. A csomagolás díjtétele

1. Ter mék díj té te lek a cso ma go lás anya ga alap ján

Ter mék díj kö te les ter mék
elõ ál lí tott cso ma go lás anya ga

2006. ja nu ár 1-jé tõl
ter mék díj té tel

(Ft/kg)

Mû anyag 36

Tár sí tott 44

Alu mí ni um 16

Fém (ki vé ve alu mí ni um) 13

Pa pír, fa, ter mé sze tes ala pú tex til 16

Üveg  6

Egyéb 44

2. Ter mék díj té te lek, va la mint a szá mí tott ter mék díj té -
te lek meg ha tá ro zá sa a ke res ke del mi cso ma go lás ra

2.1. Szá mí tott ter mék díj té te lek meg ha tá ro zá sa

T = A * (H+Ú), ahol

Ú = ú * (ht–h), ha a h ≥ ht, ak kor a (ht–h) ér té ke 0

T = szá mí tott ter mék díj té tel

A = a ter mék díj kö te les ter mék összes mennyi sé ge (db)

H = hasz no sí tás ra vo nat ko zó ter mék díj té tel a 
            2.2. a) pont alap ján (Ft/db)

Ú = a tel je sí tett és az elõ írt for ga lom ba ho za tal ra 
                vo nat ko zó új ra hasz ná la ti arány kü lönb sé ge alap ján
            szá mí tott ter mék díj té tel (Ft/db)

ú = for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz ná la ti 
          ter mék díj té tel a 2.2. b) pont alap ján (Ft/%/db)

ht = a men tes ség fel té te le ként meg ha tá ro zott 
           for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz ná la ti
           arány mér té ke %-ban

h = tel je sí tett for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó 
           új ra hasz ná la ti arány mér té ke %-ban

2.2. A díj té te lek
a) ,,H” díj té tel

Ter mék díj kö te les cso ma go lás
Ter mék díj té tel

2006. ja nu ár 1-jé tõl
(Ft/db)

Mû anyag pa lack 1,5 li te rig 10

Mû anyag pa lack 1,5 li ter fe lett 20

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
3 li te rig

3

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
3,001–20 li ter kö zött

10

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
20 li ter fe lett

25

Üveg 1 li te rig 3

Üveg 1 li ter fe lett 10

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig

 Ré teg zett ital cso ma go lás 12

 Egyéb 25

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li ter fe lett

 Ré teg zett ital cso ma go lás 25

 Egyéb 45

Fém do boz 1,0 li te rig 30

Fém do boz 1,0 li ter fe lett 60

b) ,,ú” díj té tel

Ter mék díj kö te les cso ma go lás
Ter mék díj té tel

2006. ja nu ár 1-jé tõl
(Ft/%/db)

Mû anyag pa lack 1,5 li te rig 0,25

Mû anyag pa lack 1,5 li ter fe lett 0,45

Üveg 1 li te rig 0,25

Üveg 1 li ter fe lett 0,45

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig

 Ré teg zett ital cso ma go lás 0,20

 Egyéb 0,50

Tár sí tott cso ma go lás
1,5 li ter fe lett

 Ré teg zett ital cso ma go lás 0,40

 Egyéb 0,80
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Ter mék díj kö te les cso ma go lás
Ter mék díj té tel

2006. ja nu ár 1-jé tõl
(Ft/%/db)

Fém do boz 1,0 li te rig 0,25

Fém do boz 1,0 li ter fe lett 0,45

II. A ke res ke del mi cso ma go lás elsõ to vább for gal ma zó
ve võ jé re vo nat ko zó ter mék díj té te lek

Ter mék díj té te lek, va la mint a szá mí tott ter mék díj té te lek
meg ha tá ro zá sa a ke res ke del mi cso ma go lás után.

Ter mék díj kö te les ke res ke del mi cso ma go lás
Ter mék díj té tel

2006. ja nu ár 1-jé tõl
(Ft/%/db)

Mû anyag pa lack 1,5 li te rig 0,25

Mû anyag pa lack 1,5 li ter fe lett 0,45

Üveg 1 li te rig 0,25

Üveg 1 li ter fe lett 0,45

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig

 Ré teg zett ital cso ma go lás 0,20

 Egyéb 0,50

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li ter fe lett

 Ré teg zett ital cso ma go lás 0,40

 Egyéb 0,80

Fém do boz 1,0 li te rig 0,30

Fém do boz 1,0 li ter fe lett 0,60

T = A * K, ahol
K = k * (ht–h), ha a h ≥ ht, ak kor a (ht–h) ér té ke 0
T = szá mí tott ter mék díj té tel
A = a ter mék díj kö te les ter mék összes mennyi sé ge (db)
k = be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti ter mék díj té tel

(Ft/%/db)
ht = a men tes ség fel té te len ként meg ha tá ro zott be szer -

zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti arány mér té ke %-ban
h = tel je sí tett be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti

arány mér té ke %-ban

2. számú melléklet
a 2005. évi CLXVII. tör vényhez

[5. számú melléklet
az 1995. évi LVI. tör vényhez]

Az egyéb kõolajtermékek termékdíjtételei

Ter mék díj kö te les ter mék
2006. ja nu ár 1-jé tõl

ter mék díj té tel (Ft/kg)

Ke nõ olaj 97

3. számú melléklet
a 2005. évi CLXVII. tör vényhez

[6. számú melléklet
az 1995. évi LVI. tör vényhez]

Az akkumulátorok termékdíjtételei

Ter mék díj kö te les ter mék
2006. ja nu ár 1-jé tõl

ter mék díj té tel
(Ft/kg)

Elekt ro lit tal fel töl tött ak ku mu lá to rok 112

Elekt ro lit tal fel nem töl tött ak ku mu -
lá to rok

156

Rá dió te le fon ak ku mu lá to rok 1000

4. számú melléklet
a 2005. évi CLXVII. tör vényhez

[8. számú melléklet
az 1995. évi LVI. tör vényhez]

A reklámhordozó papírok termékdíjtétele

Ter mék díj kö te les ter mék
2006. ja nu ár 1-jé tõl ter mék díj té tel

(Ft/kg)

Rek lám hor do zó pa pír 26

5. számú melléklet
a 2005. évi CLXVII. tör vényhez

[9. számú melléklet
az 1995. évi LVI. tör vényhez]

Az elektromos és elektronikai berendezések
termékdíjtétele

Ter mék díj kö te les ter mék kör
2006. ja nu ár 1-jé tõl

ter mék díj té tel
(Ft/kg)

Ház tar tá si nagy gé pek,
ki vé ve a hû tõ be ren de zés

83

Ház tar tá si kis gé pek 83

In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé -
sek, ki vé ve a rá dió te le fon ké szü lék

90

Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek 100

Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek,
szer szá mok, ki vé ve a hely hez kö tött,
nagy mé re tû ipa ri szer szá mok

83

Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek 100

El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ esz kö -
zök

90

Ada go ló au to ma ták 92

Rá dió te le fon ké szü lék 1000
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2005. évi CLXXV.
törvény

a Nemzeti Földalapról szóló
2001. évi CXVI. törvény módosításáról*

2005. évi CLXXX.
törvény

a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele
érdekében szükséges intézkedésekrõl**

Kor mány ren de le tek

A Kormány
267/2005. (XII. 14.) Korm.

rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

módosításáról***

A Kormány
270/2005. (XII. 15.) Korm.

rendelete
a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai

bonthatóságának ellenõrzésérõl
és az információszolgáltatás rendjérõl

A Kor mány a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. 
tör vény 34.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A 648/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a to váb bi ak ban: 648/2004/EK ren de let) vég re haj tá sá val
kap cso la tos in for má ci ók köz lé sé ért és cse ré jé ért fe le lõs il -
le té kes ha tó sá gi fel ada to kat az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to -
váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség) lát ja el.

* A tör vény tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber 28-i
171. szám I. kö te té ben je lent meg.

** A tör vény tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny  2005. de cem ber 29-i
172. szám I. kö te té ben je lent meg.

*** A kor mány ren de let tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. évi
160. szá má ban je lent meg.

2.  §

(1) A 648/2004/EK ren de let elõ írá sa i nak tel je sí té sét – a
(2) be kez dés ki vé te lé vel – a kö zös sé gi ren de let ha tá lya alá
tar to zó vizs gá la ti mód sze rek re akk re di tált la bo ra tó ri u mok
be vo ná sá val, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban: fel ügye lõ ség) el -
len õr zi.

(2) A 648/2004/EK ren de let cím ké zés re vo nat ko zó ren -
del ke zé se i nek meg tar tá sát a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye -
lõ ség és a me gyei (fõ vá ro si) fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ -
sé gek el len õr zik, és a ren del ke zé sek meg sér té se ese tén a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket 
al kal maz zák.

3.  §

(1) Amennyi ben a 2.  § (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés
ered mé nye alap ján a mo só- és tisz tí tó szer a 648/2004/EK
ren de let ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nye ket nem elé gí ti
ki, a fel ügye lõ ség ha tár idõ ki tû zé sé vel fel szó lít ja a gyár tót
a hi á nyos ság meg szün te té sé re, és a hi á nyos ság meg szün -
te té sé ig a for gal ma zást meg tilt ja.

(2) Ha a hi á nyos ság meg szün te té se nem le het sé ges,
 illetve a gyár tó az elõ írt ha tár idõ ig an nak nem tesz ele get, a 
fel ügye lõ ség kö te le zi a gyár tót a ter mék for ga lom ból tör -
té nõ ki vo ná sá ra és hul la dék ként való ke ze lé sé re.

(3) Amennyi ben az ered mé nyek bõl meg ál la pít ha tó,
hogy a gyár tó ál tal, az el len õr zés so rán kö zölt ada tok nem
fe lel nek meg a va ló ság nak, a vizs gá la tok költ sé gei a gyár -
tót ter he lik.

4.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a mo só- és tisz tí tó szer meg fe -
lel a 648/2004/EK ren de let elõ írá sa i nak, azon ban koc ká -
za tot je lent az em be rek, ál la tok biz ton sá gá ra, egész sé gé re,
il let ve a kör nye zet re, a fel ügye lõ ség ide ig le ne sen be tilt ja
vagy kor lá toz za a mo só- és tisz tí tó szer fel hasz ná lá sát, il -
let ve for gal ma zá sát, mely rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a
Fõ fel ügye lõ sé get.

(2) A ha tá ro za tot a fel ügye lõ ség hir det mé nyi úton köz li, 
to váb bá ha tá ro za tá ról kö te les a nyil vá nos sá got a Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és
hon lap ján köz le mény ben tá jé koz tat ni.

(3) A fel ügye lõ ség – a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-ig
– a ha tó sá gi el len õr zé sek össze fog la ló ada ta i ról je len tést
ad a Fõ fel ügye lõ ség ré szé re, amely rõl a Fõ fel ügye lõ ség
nyil ván tar tást ve zet.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás nak tar tal maz -
nia kell az el len õr zé sek szá mát, azon be lül a ki fo gást meg
nem ál la pí tó el len õr zé sek, il let ve a fel tárt hi á nyos sá gok
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szá mát. Amennyi ben az el len õr zés so rán hi á nyos sá got ál -
la pí tot tak meg, úgy a nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni az
el len õr zött ne vét, az el len õr zés idõ pont ját, a fel tárt hi á -
nyos sá go kat, a meg tett in téz ke dé se ket és az in téz ke dé sek
ered mé nyét.

5.  §

A 648/2004/EK ren de let alap ján el té rést ké rel me zõ fe -
lü let ak tív anya got gyár tó kü lön jog sza bály sze rin ti igaz ga -
tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet ni.

6.  §

(1) A 648/2004/EK ren de let kö ve tel mé nye i nek meg fe -
le lõ la bo ra tó ri u mo kat a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let
(a to váb bi ak ban: Tes tü let) akk re di tál ja és el is me ri a kül -
föl di akk re di tá lá si ok ira to kat. A Tes tü let az akk re di tált la -
bo ra tó ri u mok ról és kül föl di el is mert ok ira tok ról lis tát ve -
zet és az ab ban be kö vet ke zett vál to zá sok ról a tárgy hó na -
pot kö ve tõ hó nap 10-éig tá jé koz tat ja az Fõ fel ügye lõ sé get.

(2) Amennyi ben a Tes tü let vagy a fel ügye lõ ség ál lás -
pont ja sze rint az akk re di tált la bo ra tó ri um nem fe lel meg a
648/2004/EK ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek nek, ha la -
dék ta la nul ér te sí ti a Fõ fel ügye lõ sé get.

7.  §

(1) A kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter az 1.  § sze -
rin ti il le té kes ha tó ság ki je lö lé sé rõl – ne vé nek és cí mé nek
meg je lö lé sé vel –, il let ve a 2.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint
a 3.  §-ban fog lalt szank ci ók ról tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi -
zott sá got (a to váb bi ak ban: Bi zott ság).

(2) A Fõ fel ügye lõ ség a 4.  § (1) be kez dés sze rin ti – in do -
kolt vé le mé nyé vel el lá tott – el já rás ról, va la mint az akk re -
di tált la bo ra tó ri u mok lis tá já ról, il let ve a lis tá ban be kö vet -
ke zett vál to zá sok ról ha la dék ta la nul ér te sí ti a Bi zott sá got
és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak il le té kes
ha tó sá ga it.

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel –
2005. de cem ber 23-án lép ha tály ba. Ez zel egy ide jû leg a
mo só- és tisz tí tó sze rek fe lü let ak tív ha tó anya ga i nak bi o ló -
gi ai bont ha tó sá gá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 6/2001.
(II. 28.) KöM ren de let, to váb bá az azt mó do sí tó 5/2004.
(IV. 23.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 5.  §-a 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Ez a ren de let a mo só- és tisz tí tó sze rek rõl  szóló,
2004. már ci us 31-i, 648/2004/EK eu ró pai par la men ti és a

ta ná csi ren de let 5. cik ke (1) be kez dé sé nek, 8. cik ke
(1)–(3) be kez dé sé nek, 10. cik ke (1) be kez dé sé nek, 15. cik -
ke (1) be kez dé sé nek, 17. cik ke (4) be kez dé sé nek, va la mint 
18. cik ke (1)–(2) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
276/2005. (XII. 20.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

irányítása alá tartozó központi és területi
államigazgatási szervek feladat- és hatáskörérõl

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó do -
sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  §-ának (1) be kez dé -
sé re fi gye lem mel, va la mint a sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi
XLVI. tör vény 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben, a kör nye zet
vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi
LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dés b), m) és o) pont já ban,
 továbbá a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 17.  §-ának (5) be kez dé sé ben,
18.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 45.  §-a (7) be kez dé sé nek
c) és g) pont já ban, a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIII. tör vény 59.  §-a (4) be kez dé sé ben, a 63.  § (3) be kez -
dé sé ben, to váb bá a 85.  § a) pont já ban, az épí tett kör nye zet
ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör -
vény 62.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban, a ka taszt ró fák 
el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve zé sé rõl és a ve szé -
lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de -
ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény 51.  §-ának a)–e), 
j)–k) pont ja i ban és az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény 182.  § (2) be kez dé sé nek k) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a to váb bi -
ak ban: mi nisz ter) fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó – kü lön
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott – egyes kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi igaz ga tá si fel ada to kat

a) az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség,

b) a te rü le ti szer vek,
c) a mi nisz ter ál tal ala pí tott Víz ügyi Köz pont és Köz -

gyûj te mé nyek (a to váb bi ak ban: VKK) költ ség ve té si szerv
lát ják el.
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(2) A VKK az ala pí tó ok ira tá ban meg ha tá ro zott – a vi -
zek kár té te lei el le ni vé de lem mel, egyes víz raj zi te vé keny -
ség gel, köz mû ves víz el lá tás sal és szenny víz ke ze lés sel
kap cso la tos – fel ada to kat lát el.

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

2.  §

(1) Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ -
ség) fel ügye le ti szer ve a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um).

(2) A Fõ fel ügye lõ ség
a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ mi nisz té ri u mi

hi va tal, ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ ség ve té si
szerv;

b) il le té kes sé ge az or szág egész te rü le té re ki ter jed,
szék he lye: Bu da pest;

c) ve ze tõ jét a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel;
d) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát a mi nisz ter

hagy ja jóvá.

3.  §

A Fõ fel ügye lõ ség ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé -
keny sé ge kö ré ben

a) gya ko rol ja
aa) a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott elsõ fokú

kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint víz ügyi
ha tó sá gi, szak ha tó sá gi jog kö rö ket,

ab) a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott elsõ fokú
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi,
szak ha tó sá gi jog kö rök ese té ben a má sod fo kú ha tó sá gi,
szak ha tó sá gi jog kört;

b) ko or di nál ja a ha tá ro kon át ter je dõ kör nye ze ti ha tá -
sok kal kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat;

c) szol gál tat ja a Mi nisz té ri um ál tal kért, a kor mány za ti
mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges és te vé keny sé ge so rán ke let -
ke zett ada to kat;

d) elem zi és ér té ke li a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog -
sza bá lyok vég re haj tá sát;

e) el len õr zi a te rü le ti szer vek ha tó sá gi mun ká ját, a jog -
erõs ha tá ro zat ba fog lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé sét;

f) vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza -
bály ter ve ze te ket;

g) a ha tó sá gi fel ada tai so rán ön ál ló an, egyéb fel ada tok -
nál pe dig a Mi nisz té ri um fel ké ré se alap ján köz re mû kö dik
a nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá ban;

h) ve ze ti a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tá so kat és név jegy zé ke ket;

i) el lát ja az in teg rált szennye zés meg elõ zés sel, az el ér -
he tõ leg jobb tech ni kák mû sza ki do ku men tá ci ó i nak ki dol -

go zá sá val kap cso la tos, to váb bá a to vább kép zé si  felada -
tokat;

j) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.

4.  §

A Fõ fel ügye lõ ség nek a 3.  § a) pont aa) al pont já ban
meg ha tá ro zott el sõ fo kú kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi, va la mint víz ügyi ha tó sá gi dön té sei el len be nyúj tott
fel leb be zé se ket a Mi nisz té ri um mint köz vet len fe let tes
szerv bí rál ja el.

5.  §

A Fõ fel ügye lõ ség vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly -
tat hat.

Területi szervek

6.  §

(1) A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi igaz ga tás, köz -
szol gál ta tás és va gyon ke ze lés te rü le ti fel ada ta it, ha jog -
sza bály más ként nem ren del ke zik,

a) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek,

b) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok,
c) a nem ze ti park igaz ga tó sá gok

lát ják el.

(2) Az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban fel so rolt szer ve ze -
tek fel ügye le ti szer ve – a 7.  § (1) be kez dés b) pont já ban
fog lalt ki vé tel lel – a Mi nisz té ri um.

Környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõség

7.  §

(1) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban: Fel ügye lõ ség)

a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ ön ál ló jogi sze -
mély, ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ ség ve té si szerv;

b) köz igaz ga tá si el já rás ban fe let tes, va la mint fel ügye -
le ti szer ve a Fõ fel ügye lõ ség;

c) el ne ve zé sét és szék he lyét a ren de let mel lék le te tar -
tal maz za, il le té kes sé gi te rü le tét a mi nisz ter ren de let ben ál -
la pít ja meg;

d) ve ze tõ jét a köz igaz ga tá si ál lam tit kár (a to váb bi ak -
ban: ál lam tit kár) ne ve zi ki, és gya ko rol ja a mun kál ta tói
jog kört;
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e) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az ál lam tit kár
hagy ja jóvá.

(2) A Fel ügye lõ ség vál lal ko zá si te vé keny sé get nem
foly tat hat.

8.  §

(1) A Fel ügye lõ ség ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te -
vé keny sé ge kö ré ben a (2)–(7) be kez dé sek ben fog lalt fel -
ada to kat lát el.

(2) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik, gya ko rol ja 
a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el sõ fo kú

a) kör nye zet vé del mi,
b) ter mé szet vé del mi,
c) táj vé del mi és
d) víz ügyi

ha tó sá gi, szak ha tó sá gi jog kö rö ket.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott víz ügyi, il let ve
ter mé szet vé del mi ha tó sá gi, szak ha tó sá gi el já rá sok ban, ha
a dön tés hez, il le tõ leg szak ha tó sá gi ál lás fog la lás hoz vagy a 
tény ál lás tisz tá zá sá hoz olyan adat, il le tõ leg tény is me re te
szük sé ges, amellyel ál la mi alap te vé keny sé ge kö ré ben a
Fel ügye lõ ség il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi igaz ga tó ság, il let ve nem ze ti park igaz ga -
tó ság ren del ke zik, a Fel ügye lõ ség az em lí tett ál la mi szer -
vek meg ke re sé sé vel jár el.

(4) A Fel ügye lõ ség
a) mû köd te ti a ha tó sá gi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük -

sé ges la bo ra tó ri u mot;
b) ve ze ti a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti nyil ván tar tá so -

kat;
c) össze gyûj ti és az In for má ci ós Rend szer ren del ke zé -

sé re bo csát ja az an nak mû kö dé sé hez szük sé ges – fel adat -
kör ével össze füg gõ – ada to kat, to váb bá együtt mû kö dik
más el len õr zõ és in for má ci ós rend sze rek kel.

(5) El lát ja
a) a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel adat meg osz tás

sze rint a kör nye zet ál la po tá nak és hasz ná la tá nak fi gye lem -
mel kí sé ré sé hez, igény be vé te li és ter he lé si ada ta i nak mé -
ré sé hez, gyûj té sé hez, fel dol go zá sá hoz és nyil ván tar tá sá -
hoz ki ala kí tott kör nye zet vé del mi mé rõ-, ész le lõ-, el len õr -
zõ há ló zat (mo ni tor ing), va la mint az Or szá gos Kör nye zet -
vé del mi In for má ci ós Rend szer (a to váb bi ak ban együtt: In -
for má ci ós Rend szer) mû köd te té sé hez szük sé ges – ha tás -
kö ré be utalt – te rü le ti, va la mint

b) a jog erõs ha tó sá gi ha tá ro za ton ala pu ló in gat lan-nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés sel kap cso la tos, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(6) Köz re mû kö dik
a) a nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá ban,
b) III. fokú ké szült ség ese tén az ár- és bel víz vé de ke zés, 

va la mint a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás – kü lön jog sza bály ban 
meg ha tá ro zott – fel ada ta i nak el lá tá sá ban.

(7) Vé le mé nye zi
a) a te le pü lé si ön kor mány za tok kör nye zet vé del mi, ter -

mé szet vé del mi és víz ügyi tár gyú ren de let- és ha tá ro zat ter -
ve ze te it, a kör nye zet ál la po tát érin tõ ter ve i nek ter ve ze tét
és a kör nye zet vé del mi prog ra mo kat,

b) a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re gi o ná lis, a me -
gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep ci ót és prog ra -
mot, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren de zé si ter vet, a 
he lyi épí té si sza bály za to kat, va la mint a te le pü lés ren de zé si 
ter ve ket,

c) a fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás ban a kör nye -
ze ti ká ro so dá sok, ter hek ren de zé sét el ren de lõ ha tá ro zat
vég re haj tá sá ra a fel szá mo ló ál tal kö tött szer zõ dést, köz -
ben sõ mér le get, va gyon fel osz tá si ja vas la tot.

(8) A Fel ügye lõ ség
a) hoz zá fér he tõ vé te szi a kör nye zet ál la po tá ról szer zett

ada to kat, és meg fe le lõ tá jé koz ta tást ad azok ról;
b) se gí ti az il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ ön kor mány -

za to kat kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
ha tó sá gi fel ada ta ik el lá tá sá ban;

c) részt vesz a kör nye ze ti tu dat- és szem lé let for má ló
fel ada tok el lá tá sá ban.

9.  §

A Fel ügye lõ ség a 8.  §-ban fog lal ta kon túl
a) ja vas la tot tesz az or szág te rü le té nek a lég szennye -

zett ség mér té ke alap ján zó nák ba (agg lo me rá ci ók ba) tör té -
nõ be so ro lá sá ra;

b) a ha tár ér té ket meg ha la dó lég szennye zett sé gû te le -
pü lé sek re, tér sé gek re és zó nák ra in téz ke dé si prog ra mot
ké szít, nyil vá nos ság ra hoz za, irá nyít ja és vég re hajt ja azt;

c) köz re mû kö dik
ca) a füst köd ri a dó (szmog ri a dó) terv ki dol go zá sá ban, a 

ri a dó kez de mé nye zé sé ben és a terv vég re haj tá sá ban, és
cb) a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zé si rész egy sé gek

össze ál lí tá sá ban;
d) szennye zés csök ken té si in téz ke dé si ter vet dol goz ki;
e) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -

bály a fel adat kö ré be utal.

Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság

10.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság (a  továb -
biak ban: Igaz ga tó ság)

a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ ön ál ló jogi sze -
mély, ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ ség ve té si szerv;

b) el ne ve zé sét és szék he lyét a ren de let mel lék le te tar -
tal maz za, mû kö dé si te rü le tét a mi nisz ter ren de let ben ál la -
pít ja meg;

c) ve ze tõ jét az ál lam tit kár ne ve zi ki, és gya ko rol ja a
mun kál ta tói jog kört;

d) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az ál lam tit kár
hagy ja jóvá.
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11.  §

(1) Az Igaz ga tó ság ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te -
vé keny sé ge kö ré ben a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt fel ada -
to kat lát ja el.

(2) Az Igaz ga tó ság
a) vé le mé nye zi a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re gi -

o ná lis, a me gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep ci -
ót és prog ra mot, a ki emelt tér sé gek és a me gyei te rü let ren -
de zé si ter vet;

b) ko or di nál ja, il le tõ leg köz re mû kö dik a mû kö dé si te -
rü le te víz gaz dál ko dá sát érin tõ kon cep ci ók és ter vek el ké -
szí té sé ben;

c) gon dos ko dik a köz cé lú, ál la mi és ön kor mány za ti, to -
váb bá sa ját célú vízi lé te sít mé nyek fej lesz té si, fenn tar tói,
üze mel te té si össz hang já nak meg te rem té sé rõl.

(3) Köz re mû kö dik

a) a nem zet kö zi, kü lö nö sen a ha tár ví zi egyez mé nyek -
bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ban,

b) a te le pü lé si ivó víz mi nõ ség-ja ví tás sal, va la mint a te -
le pü lé si szenny vi zek tisz tí tá sá val és ár ta lom men tes el he -
lye zé sé vel kap cso la tos nem ze ti és re gi o ná lis prog ra mok
el ké szí té sé ben,

c) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi ku ta tá si, ok ta tá si, ne -
ve lé si és is me ret ter jesz té si te vé keny ség ben.

(4) Az Igaz ga tó ság

a) ve ze ti a kü lön jog sza bály sze rin ti nyil ván tar tá so kat;

b) el lát ja – a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel adat meg -
osz tás sze rint – az In for má ci ós Rend szer mû köd te té sé hez
szük sé ges – fel adat kö ré be utalt – te rü le ti fel ada to kat;

c) össze gyûj ti és az In for má ci ós Rend szer ren del ke zé -
sé re bo csát ja az an nak mû kö dé sé hez szük sé ges – fel adat -
kör ével össze füg gõ – ada to kat, to váb bá együtt mû kö dik
más el len õr zõ és in for má ci ós rend sze rek kel;

d) együtt mû kö dik

da) a he lyi ön kor mány za tok kal a kör nye zet vé del mi és
víz gaz dál ko dá si fel ada tok meg ol dá sá ban, to váb bá

db) a víz gaz dál ko dá si tár su la tok kal;

e) el lát ja a Te rü le ti Víz gaz dál ko dá si Ta nács mû kö dé -
sé vel kap cso la tos – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott –
fel ada to kat;

f) gya ko rol ja a jog elõd víz ügyi igaz ga tó sá gok ál tal ala -
pí tott gaz da sá gi tár sa sá gok te kin te té ben az ala pí tói  jo -
gokat.

12.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a 11.  §-ban fog lal ta kon túl

a) a Fel ügye lõ ség meg ke re sé se ese tén ál la mi alap te vé -
keny sé ge kö ré ben kü lön jog sza bály sze rint szak ér tõ ként,

vagy a 8.  § (3) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sé vel, köz re -
mû kö dik a víz ügyi ha tó sá gi, szak ha tó sá gi el já rá sok ban;

b) el lát ja a va gyon ke ze lõi fel ada to kat a va gyon ke ze lé -
sé ben lévõ kincs tá ri va gyon tár gyak te kin te té ben.

(2) El lát ja to váb bá

a) az ága za ti cél elõ irány zat mû kö dé sé vel, il let ve mû -
köd te té sé vel kap cso la tos,

b) a táv la ti ivó víz bá zi sok vé del mé vel kap cso la tos
fenn tar tói,

c) az üze me lõ víz bá zi sok vé del mé vel kap cso la tos,

d) a víz raj zi te vé keny ség gel kap cso la tos, a kör nye ze ti
mo ni tor ing ke re té be nem tar to zó,

e) a víz kár-el há rí tás sal, kör nye ze ti és víz mi nõ sé gi kár -
el há rí tás sal kap cso la tos

kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(3) Mû köd te ti

a) kü lön jog sza bály alap ján az e fel adat el lá tá sá ra át
nem adott ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban lévõ vízi lé te sít -
mé nye ket, és

b) az ál la mi tu laj do nú fel szí ni vi zek, vízi lé te sít mé nyek 
ke ze lé sé nek el lá tá sá hoz szük sé ges la bo ra tó ri u mo kat.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl

a) vég zi a va gyon ke ze lé sé ben lévõ ál la mi tu laj do nú vi -
zek sza bá lyo zá sát, me der fenn tar tá sát, part vé del mét;

b) gon dos ko dik a va gyon ke ze lé sé ben lévõ vi ze ken

ba) a vízi utak, va la mint a me ne dék- és szük ség ki kö tõk 
ren del te tés re al kal mas ál la pot ban tar tá sá ról, fej lesz té sé rõl,

bb) a ha jó út ki je lö lé sé rõl, ki tû zé sé rõl, a vízi köz le ke -
dés irá nyí tá sá ra szol gá ló je lek ki he lye zé sé rõl és kar ban tar -
tá sá ról, a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ren del ke zé se alap ján
ki he lye zett egyéb je lek kel együtt,

bc) a víz mi nõ ség-vé del mi nád gaz dál ko dás ról;

c) össze ál lít ja a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve zé si rész -
egy ség ter ve it;

d) ér té ke li mû kö dé si te rü le té nek víz kész let ál la po tát és
el ké szí ti a víz mér le get;

e) köz re mû kö dik a szennye zés csök ken té si in téz ke dé si
terv ki dol go zá sá ban;

f) te rü le ti hul la dék gaz dál ko dá si ter vet ké szít;

g) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.

13.  §

Az Igaz ga tó ság az alap te vé keny sé gén túl me nõ en vál lal -
ko zá si te vé keny sé get az ala pí tó ok ira tá ban té te le sen meg -
je lölt kör ben foly tat hat, amely nem aka dá lyoz hat ja alap te -
vé keny sé ge el lá tá sát.
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Nemzeti park igazgatóság

14.  §

A nem ze ti park igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: NPI)
a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ ön ál ló jogi sze -

mély, ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ ség ve té si szerv;
b) el ne ve zé sét és szék he lyét a ren de let mel lék le te tar -

tal maz za, mû kö dé si te rü le tét a mi nisz ter ren de let ben ál la -
pít ja meg;

c) ve ze tõ jét az ál lam tit kár ne ve zi ki, és gya ko rol ja a
mun kál ta tói jog kört;

d) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az ál lam tit kár
hagy ja jóvá.

15.  §

Az NPI ál la mi alap fel adat ként, il let ve ál la mi fel adat -
ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge kö ré ben

a) vé le mé nye zi
aa) a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re gi o ná lis, a me -

gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep ci ót és prog ra -
mot, a ki emelt tér sé gek és a me gyei te rü let ren de zé si ter vet, 
a he lyi épí té si sza bály za tot, va la mint a te le pü lés ren de zé si
ter ve ket, és

ab) a he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek fenn -
tar tá si ter vét;

b) szer ve zi és irá nyít ja az igaz ga tó ság ter mé szet vé del mi
õr szol gá la tát, to váb bá se gí ti az ön kor mány za ti ter mé szet vé -
del mi õr szol gá la tot, és köz re mû kö dik a ré gé sze ti örök ség
vé del mé vel kap cso la tos õr zé si fel ada tok el lá tá sá ban;

c) el lát ja
ca) a ter mé szet vé del mi ku ta tás sal, és
cb) az élõ he lyek fenn tar tá sá val és re ha bi li tá ci ó já val

kap cso la tos fel ada to kat;
d) ve ze ti a mû kö dé si te rü le tén lévõ vé dett ter mé sze ti

te rü le tek és ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sát, gon dos ko -
dik a ter mé szet vé del mi célú nyil ván tar tá sok ve ze té sé hez
szük sé ges el sõd le ges és má sod la gos adat gyûj tés rõl, il let ve 
mû köd te ti a fel adat kör ével össze füg gõ te rü le ti mo ni tor ing
és in for má ci ós rend szert, együtt mû kö dik más in for má ci ós
és el len õr zõ rend sze rek kel;

e) ter mé szet vé del mi be mu ta tó, is me ret ter jesz tõ, ok ta -
tá si célú, va la mint tu risz ti kai lé te sít mé nye ket tart fenn és
mû köd tet, köz re mû kö dik a ter mé szet vé del mi ku ta tá si, ok -
ta tá si, ne ve lé si és is me ret ter jesz té si te vé keny sé gek ben;

f) se gít sé get nyújt a ter mé szet vé del mé vel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá hoz a he lyi ön kor mány za tok nak;

g) kap cso la tot tart ter mé szet vé del mi ke ze lé si fel ada to -
kat el lá tó más szer ve ze tek kel és ter mé sze tes sze mé lyek kel;

h) köz re mû kö dik az ár- és bel víz vé de ke zés sel kap cso -
la tos – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel ada tok el -
lá tá sá ban;

i) együtt mû kö dik a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
re gi o ná lis iro dá i val a hi va tal a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kul tu rá lis örök ség vé de lem mel kap cso la tos fel -
ada ta i nak el lá tá sá ban.

16.  §

(1) Az NPI ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé -
ge kö ré ben a 15.  §-ban fog lal ta kon túl – a Fel ügye lõ ség
meg ke re sé se ese tén – kü lön jog sza bály sze rint szak ér tõ -
ként, vagy a 8.  § (3) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sé vel,
köz re mû kö dik a ter mé szet vé del mi ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
el já rá sok ban.

(2) El lát ja

a) a va gyon ke ze lõi fel ada to kat a va gyon ke ze lé sé ben
lévõ kincs tá ri va gyon tár gyak te kin te té ben,

b) az ága za ti cél elõ irány zat mû kö dé sé vel, il let ve mû -
köd te té sé vel kap cso la tos kü lön jog sza bá lyok ban meg ha -
tá ro zott fel ada to kat,

c) a vé dett és fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti ér té kek, vé -
dett és fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le tek, a Na tu ra
2000 te rü le tek, va la mint a nem zet kö zi ter mé szet vé del mi
egyez mény ha tá lya alá tar to zó te rü le tek és ér té kek ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, ki vé ve
azo kat a fel ada to kat, ame lye ket más szerv vagy ter mé sze -
tes sze mély kö te les el lát ni,

d) a mi nisz ter kör ze ti er dõ- és vad gaz dál ko dá si terv vel
kap cso la tos jog kö rét érin tõ elõ ké szí tõ fel ada to kat, és

e) a te rü le tek vé det té, il let ve Na tu ra 2000 te rü let té nyil -
vá ní tá sá val, to váb bá az ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek lé te -
sí té sé vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos – kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott – fel ada to kat.

(3) El ké szí ti

a) a fo ko zot tan vé dett, meg kü lön böz te tett vé del met
igény lõ, il le tõ leg a kör nye ze ti ár tal mak ál tal köz vet le nül
ve szé lyez te tett bar lan gok ál la pot fel vé te lét, va la mint

b) a ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter ve ket.

(4) Az NPI

a) elõ ké szí ti a vé dett nö vény tár su lá sok fenn tar tá sá ra,
ke ze lé sé re vo nat ko zó ter vet,

b) meg ál la pít ja és nyil ván tart ja az egye di táj ér té ke ket,

c) gon dos ko dik az el kob zott ter mé sze ti ér té kek õr zé sé -
rõl,

d) fi gye lem mel kí sé ri a ter mé szet és élõ vi lág ál la po tát.

(5) Köz re mû kö dik to váb bá

a) az er dõ va gyon-vé del mi te vé keny ség ben,

b) a ter mé szet vé del mi szem pont ból vé det té nem nyil -
vá ní tott ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lág (va dász ha tó, ha -
lász ha tó vad- és hal fa jok, az õsi ha zai há zi a sí tott ál lat fa -
jok, faj ták és ezek gén kész le tei) vé del mé ben, és

c) az ag rár-kör nye zet vé del mi prog ra mok kal kap cso la -
tos – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel ada tok el lá -
tá sá ban.

(6) El lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.
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17.  §

Az NPI az alap te vé keny sé gén túl me nõ en vál lal ko zá si te -
vé keny sé get az ala pí tó ok ira tá ban meg je lölt kör ben foly tat -
hat, amely nem aka dá lyoz hat ja alap te vé keny sé ge el lá tá sát.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, el -
já rás jo gi ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szá -
gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ -
fel ügye lõ ség, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság és a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó te rü le ti szer vek
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 341/2004. (XII. 22.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a köz -
für dõk lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló 121/1996.
(VII. 24.) Korm. ren de let nek a ter mé sze tes für dõ vi zek mi -
nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a ter mé sze tes für dõ he -
lyek ki je lö lé sé rõl és üze mel te té sé rõl  szóló 273/2001.
(XII. 21.) Korm. ren de let 11.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já -
val meg ál la pí tott 3.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg -
ré sze, a köz für dõk lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
273/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let 2.  §-a, az egyes kör -
nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel adat- és
ha tás kö rö ket meg ál la pí tó kor mány ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 5.  §-a,
12.  §-ának b) pont ja, 15.  §-ának (1) be kez dé se és 28.  §-a,
va la mint az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség, az Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság és a
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to -
zó te rü le ti szer vek fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 341/2004. 
(XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 138/2005.
(VII. 15.) Korm. ren de let 1.  §-a is.

(4) Az R. ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel meg szû nõ Or szá -
gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ -
igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: OKTVF) jog utód ja – a 2005. 
de cem ber 31-i mér leg alap ján ki mu ta tott – va gyo ni jo gok
és kö te le zett sé gek te kin te té ben a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um.

(5) A meg szû nõ OKTVF jog utód ja
a) a köz ha tal mi fel ada tok te kin te té ben a köz tiszt vi se lõ -

ket fog lal koz ta tó Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség;

b) vi zek kár té te lei el le ni vé de lem mel, egyes víz raj zi te -
vé keny ség gel, köz mû ves víz el lá tás sal és szenny víz ke ze -
lés sel kap cso la tos, nem köz ha tal mi fel ada tok, to váb bá a

víz ügyi be ru há zá sok te kin te té ben a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter ál tal ala pí tott, köz al kal ma zot ta kat fog -
lal koz ta tó Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek;

c) az ál la mi fe le lõs sé gi kör be tar to zó kár men te sí té si
pro jek tek be ru há zói fel ada tai te kin te té ben a köz al kal ma -
zot ta kat fog lal koz ta tó kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz -
ga tó sá gok;

d) egyéb fel ada tok te kin te té ben a köz tiszt vi se lõ ket
fog lal koz ta tó Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um, 
il let ve nem köz ha tal mi fel ada tok te kin te té ben, a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal ala pí tott, jog sza bály
alap ján ál ta la ki je lölt, mun ka vál la ló kat, il let ve köz al kal -
ma zot ta kat fog lal koz ta tó szer ve zet.

Módosuló jogszabályok

19.  §

A köz für dõk lé te sí té sé rõl és mû kö dé sé rõl  szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé -
nek fel ve ze tõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal ké re lem re fel -
men tést ad hat víz for ga tó be ren de zés lé te sí té se, il let ve üze -
mel te té se alól az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -
vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség szak vé le mé nyé nek fi -
gye lem be vé te lé vel, a me den ce jó hid ra u li kai ki ala kí tá sa
ese tén, ha”

20.  §

(1) A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról
 szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) 12.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § (1) A Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek
(a to váb bi ak ban: VKK) és a KÖ VI ZIG-ek ál lan dó (éj -
jel-nap pal) ügye le tet tar ta nak.”

(2) A Ren de let 14.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vé de ke zé si ké szült sé gi fo ko za tok el ren de lé sé rõl, mó -
do sí tá sá ról és meg szün te té sé rõl]

„a) a KÖ VI ZIG-ek a VKK ügye le tét, a vé del mi bi zott -
ság el nö két és az ügye let tel ren del ke zõ egyéb (így pél dá ul
rend vé del mi) szer ve ket,”
[ha la dék ta la nul tá jé koz tat ják.]

(3) A Ren de let 18.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Vé de ke zé si te vé keny sé gük rõl a ké szült ség ide je alatt
na pon ta kö te le sek:]

„a) KÖ VI ZIG-ek – a he lyi ön kor mány za tok és a ví zi tár -
su la tok vé de ke zé si te vé keny sé gé rõl is – 9 órá ig a VKK
mû sza ki ügye le té nek je len tést ten ni,
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b) a pol gár mes te rek az il le té kes KÖVIZIG, a bu da pes ti 
fõ pol gár mes te ri hi va tal mû sza ki ügye le te a VKK mû sza ki
ügye le té re tá jé koz ta tást adni,”

21.  §

(1) A víz mi nõ ség vé del mi kár el há rí tás sal össze füg gõ
fel ada tok ról  szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: Kor mány ren de let) 1.  §-ának (4) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a kár el há -
rí tás or szá gos irá nyí tá sát a te rü le ti szer vek (KÖVIZIG,
KTVF) te kin te té ben a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra (a to váb bi ak ban: ál -
lam tit kár) út ján lát ja el.”

(2) A Kor mány ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A gya kor lat meg tar tá sa – az ál lam tit kár jó vá ha gyá -
sá val – mel lõz he tõ ab ban az év ben, mely ben a KÖVIZIG
III. fokú kár el há rí tá si ké szült ség ben volt.”

(3) A Kor mány ren de let 9.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az ál lam tit kár, a KÖVIZIG és a KTVF a rend kí vü li 
szennye zés sel kap cso la tos be je len tés rõl kö te le sek egy -
mást azon nal tá jé koz tat ni.

(3) A Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mény nél, a
 KÖVIZIG-eknél és a KTVF-ek nél ál lan dó ügye le tet kell
 tartani.”

(4) A Kor mány ren de let 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kár el há rí tás köz pon ti mû ve le ti irá nyí tá sát el lá tó
vé del mi törzs fel ál lí tá sá ról a kár el há rí tás mér té ké tõl vagy
tar tós sá gá tól füg gõ en az ál lam tit kár dönt.”

(5) A Kor mány ren de let 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a kár el há rí tás el lá tá sá hoz a sa ját erõ for rás nem
ele gen dõ, a kár oko zó a KÖ VI ZIG-nél, a KÖVIZIG és
KTVF ve ze tõ je az ál lam tit kár nál kez de mé nye zi más víz -
ügyi, il le tõ leg kör nye zet vé del mi szer vek erõ for rá sa i nak
(így pél dá ul anya ga i nak és esz kö ze i nek) igény be vé te lét.”

(6) A Kor mány ren de let 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„15.  § Kár el há rí tá si ké szült ség ese tén a KÖVIZIG és a
KTVF ve ze tõ je sa ját szer ve ze té nél fo lya ma tos kár el há rí tá -
si szak mai ügye let tar tá sát ren del he ti el.”

(7) A Kor mány ren de let 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let sze rin ti fel ada tok el lá tá sát vég zõ köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek fel me rü lõ ki adá sa i kat ma guk
fe de zik, de a kár el há rí tás be fe je zé se után a költ sé gek nek
kár oko zó ra, il le tõ leg – is me ret len kár oko zó ese tén – az el -
szennye zõ dött víz vagy ví zi lé te sít mény tu laj do no sá ra való 
át há rí tá sá ról in téz ked nek.”

22.  §

Az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí tés kö ve tel mé nyek -
rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let 3. szá mú mel -
lék let 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. KvVM
– il le té kes kör nye zet vé del mi,

    ter mé szet vé del mi és víz ügyi
    fel ügye lõ ség kör nye zet vé de lem

– nem ze ti park igaz ga tó ság ter mé szet-
és táj vé de lem”

23.  §

A víz gaz dál ko dá si fel ada tok kal össze füg gõ alap ada tok -
ról  szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. ren de let 4.  §-a (4) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A VIZIR mû köd te té se a Víz ügyi Köz pont és Köz -
gyûj te mé nyek fel ada ta.”

24.  §

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve zé -
sé rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. ren de let
2.  §-a (2) be kez dé sé nek „az Or szá gos Víz ügyi Fõ igaz ga tó -
ság” szö veg ré sze he lyé be „a Víz ügyi Köz pont és Köz -
gyûj te mé nyek” szö veg rész lép.

25.  §

(1) A ter mé szet vé del mi õrök re, il let ve õr szol gá la tok ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 4/2000. (I. 21.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.) 4.  §-ának (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ter mé szet vé del mi õri vizs gát a Mi nisz té ri um há -
rom ta gú vizs ga bi zott sá ga elõtt kell le ten ni, a vizs gá ra való 
fel ké szí tést az igaz ga tó ság biz to sít ja, a vizs gáz ta tást a Mi -
nisz té ri um szer ve zi, és ki ad ja a ter mé szet vé del mi õri vizs -
ga tan anya gát.”

(2) A Kr. 7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi és az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õr 
éven te rend sze res to vább kép zé sen kö te les részt ven ni,
ame lyet az igaz ga tó ság vagy a Mi nisz té ri um szer vez.”

(3) A Kr. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tást]
„a) va la mennyi õr vo nat ko zá sá ban (or szá gos nyil ván -

tar tás) a Mi nisz té ri um,”
[ve ze ti.]
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26.  §

Az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. ren de let Füg -
ge lé ké nek Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um al -
cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

– Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat

– Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

– Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek

– kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ sé gek

– kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok

– nem ze ti park igaz ga tó sá gok

– víz ügyi és ár víz vé del mi in téz mé nyek”

27.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. ren de let 9.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § A mi nisz ter fel ada ta it a mi nisz té ri um hi va ta li szer -
ve ze te, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség, a Víz ügyi Köz pont és Köz -
gyûj te mé nyek, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat, a te -
rü le ti szer vek, va la mint a kü lön jog sza bá lyok alap ján a mi -
nisz té ri um költ ség ve té si alap ok má nya sze rint irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek te vé keny sé ge út ján lát ja el.”

28.  §

A kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer ben 
(EMAS) részt vevõ szer ve ze tek nyil ván tar tá sá ról  szóló
74/2003. (V. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A hi te le sí tett kör nye ze ti nyi lat ko zat tal ren del ke zõ
ter mé sze tes és jogi sze mé lye ket, va la mint jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze te ket (a to váb bi ak ban:
szer ve zet) az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a to váb bi ak ban:
OKTVF) ve szi a kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si
rend szer nyil ván tar tá sá ba.”

29.  §

(1) A víz gyûj tõ-gaz dál ko dás egyes sza bá lya i ról  szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Ren -

de let) 3.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv el ké szí té sé rõl a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz -
ter) gon dos ko dik. Az il le té kes ha tó sá gok köz re mû kö dé sé -
vel a terv hez:]

„c) az or szá gos szin tû ter vet a Víz ügyi Köz pont és Köz -
gyûj te mé nyek (a to váb bi ak ban: VKK)”

[ál lít ja össze.]

(2) A Ren de let 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kör nye ze ti ele mek, ter mé sze ti ér té kek vé del me,
to váb bá a vi zek hasz no sí tá sát, a víz igé nyek ki elé gí té sét
szol gá ló kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se szem pont já ból
meg kü lön böz te tett vé del met igény lõ te rü le tek rõl a kü lön
jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel ké szült, kü lön nyil ván -
tar tást a mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv nap ra kész ál la pot ban
tart ja.”

30.  §

A 2005. évre  szóló Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj té si
Prog ram ról  szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. ren de let 1. szá -
mú mel lék let, va la mint 3. szá mú mel lék let Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um al cí mé ben az 1066/05 Le -
ve gõ tisz ta ság-vé del mi ada tok adat szol gál ta tó i nak meg ha -
tá ro zá sa ré szé ben az „Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész he -
lyé be a „kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal ki je -
lölt szer ve zet” szö veg rész lép.

31.  §

Az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer lét re ho zá -
sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok kal meg bí -
zott kor mány biz tos fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 98/2005. 
(V. 26.) Korm. ren de let 3.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor mány biz tos]

„a) ko or di nál ja ké szen lé ti fel hasz ná lói kör be tar to zó [a
279/2001. (XII. 23.) Korm. ren de let ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze tek, va la mint az Or szá gos Men tõ szol gá lat és a
Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek], il let ve az e szer -
ve ze tek fel ügye le tét el lá tó köz igaz ga tá si szer ve ze tek nek
az EDR-rel kap cso la tos te vé keny sé gét, e jog kö ré ben ada -
to kat és tá jé koz ta tást kér het;”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet

a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelethez

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek elnevezése és székhelye

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Gyõr

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szom bat hely

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szé kes fe hér vár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Pécs

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Bu da pest

Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Baja

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Nyír egy há za

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szol nok

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Sze ged

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Mis kolc

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Deb re cen

Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Gyu la

II.

A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
elnevezése és székhelye

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság, Gyõr

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Szom bat hely

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság, Szé kes fe hér vár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság, Pécs

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Bu da pest

Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Baja

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Nyír egy há za

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Szol nok

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Sze ged

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Mis kolc

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság,
Deb re cen

Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság, Gyu la

III.

A nemzeti park igazgatóságok elnevezése
és székhelye

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Jós va fõ
Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Cso pak
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Eger
Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Pécs
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Esz ter gom
Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Sar ród
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Hor to bágy
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Kecs ke mét
Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Szar vas
Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Õri szent pé ter

A Kormány
277/2005. (XII. 20.) Korm.

rendelete
az Országos Meteorológiai Szolgálatról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott jog kör ben az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat ról
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat (a to váb bi ak ban:
Szol gá lat) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a to -
váb bi ak ban: mi nisz ter) fel ügye le te alatt álló köz pon ti hi -
va tal, ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv.
Mû kö dé se az or szág egész te rü le té re ki ter jed, szék he lye:
Bu da pest.
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A Szolgálat feladat- és hatásköre

2.  §

(1) A Szol gá lat ál la mi fel adat ként
a) a nem zet kö zi kö te le zett sé gek kel össz hang ban föld -

fel szí ni, ma gas lég kö ri és táv ér zé ke lé si – ál ta lá nos és
egyéb szak irá nyú – me te o ro ló gi ai mérõ, ész le lõ, táv köz lé -
si és adat fel dol go zó rend szert üze mel tet, tart fenn és fej -
leszt,

b) a mé ré sek és ész le lé sek alap ján ada to kat gyûjt, fel -
dol goz, va la mint nem zet kö zi meg ál la po dá sai alap ján mért
és ész lelt ada to kat nem zet kö zi szer ve ze tek nek átad, azok -
tól át vesz, cse rél (a to váb bi ak ban együtt: me te o ro ló gi ai
ala pa dat),

c) a me te o ro ló gi ai alap ada to kat rend sze rez ve, me te o -
ro ló gi ai adat bá zis ban (a to váb bi ak ban: me te o ro ló gi ai
adat bá zis) tá rol ja és ar chi vál ja,

d) a me te o ro ló gi ai alap ada tok ból, va la mint a nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok alap ján át vett ada tok ból, szá mí tá -
sok ból és elem zé sek bõl – ide ért ve a kli ma to ló gi ai te vé -
keny sé get is – to váb bi szá mí tá so kat, elem zé se ket és me te -
o ro ló gi ai elõ re jel zé se ket ké szít, il let ve eze ket nem zet kö zi
meg ál la po dá sok alap ján nem zet kö zi szer ve ze tek nek át ad -
ja, azok tól át ve szi, cse ré li,

e) a szá mí tá sok és elem zé sek alap ján a me te o ro ló gi ai
fo lya ma tok ról, így kü lö nö sen a szél sõ sé ges idõ já rá si hely -
ze tek rõl, a fõbb ég haj la ti té nye zõk rõl éven te, a tárgy évet
kö ve tõ év már ci us 31-ig a mi nisz ter ré szé re je len tést ké -
szít,

f) hi va tal ból és ha la dék ta la nul me te o ro ló gi ai alap ada -
to kat átad, me te o ro ló gi ai alap ada tok alap ján vég zett szá -
mí tá so kat, elem zé se ket, me te o ro ló gi ai elõ re jel zé se ket
nyújt a la kos ság, és az in téz ke dés re fel jo go sí tott szer vek
ré szé re, így kü lö nö sen

fa) az élet-, egész ség- és va gyon vé del mi,
fb) a ka taszt ró fa vé del mi,
fc) a me zõ gaz da sá got, a víz gaz dál ko dást, a víz kár el há -

rí tást érin tõ
in téz ke dé sek meg ho za ta lá hoz a szél sõ sé ges me te o ro ló gi ai 
je len ség, fo lya mat okoz ta ve szély hely zet, kör nye ze ti ka -
taszt ró fa, il let ve az ipa ri, nuk le á ris bal eset meg elõ zé se, el -
há rí tá sa, be kö vet ke zé sük ese tén azok meg szün te té se, fel -
szá mo lá sa ér de ké ben,

g) rend sze res tá jé koz ta tást nyújt az in ter ne ten ke resz tül 
a leg fon to sabb me te o ro ló gi ai alap ada tok ról és azok alap -
ján ké szí tett rö vid, kö zép- és hosszú tá vú me te o ro ló gi ai
elõ re jel zé sek rõl,

h) kü lön jog sza bály sze rin ti szak ha tó sá gi fel ada to kat
lát el.1

1 A re pü lõ tér lé te sí té sé nek, fej lesz té sé nek és meg szün te té sé nek sza bá -
lya i ról  szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let.

A lé gi köz le ke dést szol gá ló lé gi for gal mi föl di be ren de zé sek en ge dé lye zé -
si el já rá sa i ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló 38/2001. (XI. 14.) Kö ViM ren -
de let.

(2) A Szol gá lat az (1) be kez dés ben fog lalt fel ada ta i nak
ma gas szín vo na lú el lá tá sa ér de ké ben ku ta tó-fej lesz tõ te -
vé keny sé get foly tat.

(3) A Szol gá lat a re pü lés me te o ro ló gi ai szol gál ta tás
rend jé rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rint re pü lés me te o ro -
ló gi ai szol gál ta tást vé gez, to váb bá együtt mû kö dik a Ma -
gyar Hon véd ség gel a me te o ro ló gi ai alap ada tok, va la mint a 
me te o ro ló gi ai alap ada tok alap ján ké szí tett szá mí tá sok,
elem zé sek, me te o ro ló gi ai elõ re jel zé sek köl csö nös ren del -
ke zés re bo csá tá sa, a köl csö nös tá jé koz ta tás, és a 2.  §
(1) be kez dé sé nek fa)–fc) pont ja sze rin ti ese mé nyek meg -
elõ zé sé nek és fel szá mo lá sá nak ér de ké ben.

3.  §

(1) A Szol gá lat – a 2.  § (1) be kez dés ben fog lalt fel ada ta -
i nak el lá tá sát nem ve szé lyez tet ve – ké re lem alap ján és el -
len ér ték fe jé ben alap te vé keny sé gét ki egé szí tõ szol gál ta tá -
si, és a költ ség ve tés ben ter ve zett össz ki adá sa i nak 10%-áig 
vál lal ko zá si te vé keny sé get vé gez het, mely nek so rán

a) az egyé ni ké rés nek meg fe le lõ en ada to kat gyûjt,
elem zé se ket, szá mí tá so kat ké szít, il let ve

b) a me te o ro ló gi ai te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb
szol gál ta tá so kat nyújt.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé gek el len ér té ke
a Szol gá lat be vé te lét ké pe zik.

A Szolgálat gazdálkodása

4.  §

(1) A Szol gá lat fel ada ta i nak és te vé keny sé ge i nek el lá tá -
sá hoz

a) a 2.  § (1) be kez dé se ese tén az ál la mi költ ség ve té si tá -
mo ga tás éves elõ irány za tá ból,

b) a 2.  § (2) be kez dé se ese tén az ál la mi költ ség ve té si tá -
mo ga tás éves elõ irány za tá ból, va la mint a ha zai és nem zet -
kö zi pá lyá za tok út ján el nyert tá mo ga tá sok ból,

c) a 2.  § (3) be kez dé se ese tén az érin tett szer vek kel kö -
tött kü lön meg ál la po dá sok ból, il let ve jog sza bá lyi kö te le -
zett sé gek bõl

szár ma zó be vé te le ket hasz nál ja fel.

(2) A Szol gá lat a 2.  §-ban fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sá -
hoz az (1) be kez dés a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott be vé -
te le ken fe lül a 3.  § (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé gek bõl
szár ma zó ered ményt, il let ve a Ma gyar Köz tár ság költ ség -
ve té sé rõl  szóló tör vény (a to váb bi ak ban: költ ség ve té si tör -
vény) sze rin ti egyéb sa já tos be vé te le ket hasz nál hat ja fel.
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A Szolgálat szervezete

5.  §

(1) A Szol gá lat élén el nök áll.

(2) A mi nisz ter mun kál ta tói jog kört gya ko rol az el nök
fe lett, to váb bá az el nök ja vas la ta alap ján jó vá hagy ja a
Szol gá lat szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát, va la mint
a nem zet kö zi kap cso la ta i nak ala kí tá sá ra vo nat ko zó ja vas -
la ta it.

(3) Az el nök

a) ja vas la tot ké szít a mi nisz ter ré szé re a Szol gá lat szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ról,

b) a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – fi gye lem mel a nem zet -
kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról  szóló kü lön tör -
vény re – nem zet kö zi meg ál la po dá so kat köt, és el lát ja a
Ma gyar Köz tár sa ság, il let ve a Szol gá lat kép vi se le tét e
nem zet kö zi meg ál la po dá sok sze rin ti nem zet kö zi szer ve -
ze tek ben, il let ve gon dos ko dik a nem zet kö zi szer ve ze tek
Szol gá la tot érin tõ ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sá ról,

c) biz to sít ja a Szol gá lat mû kö dé si rend jét, fe le lõs a
Szol gá lat jog sze rû mû kö dé sé ért és gaz dál ko dá sá ért, va la -
mint a me te o ro ló gi ai adat bá zis fo lya ma tos kar ban tar tá sá -
ért, vé del mé ért és biz ton sá gos meg õr zé sé ért, to váb bá

d) köz re mû kö dik az or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí -
tá si rend szer te vé keny sé gé ben.

Adatszolgáltatás

6.  §

A me te o ro ló gi ai alap ada tok, amennyi ben nem zet kö zi
meg ál la po dás el té rõ en nem ren del ke zik, a sze mé lyes ada -
tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
 szóló tör vény alap ján köz ér de kû adat nak mi nõ sül nek, és
az ott meg ha tá ro zott el já rás alap ján kö te les a Szol gá lat az
adat szol gál ta tás ra.

Záró rendelkezések

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá -
lat, va la mint el nö ke fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
12/1992. (IV. 23.) KTM ren de let, va la mint az azt mó do sí -
tó 33/1994. (XII. 7.) KTM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
306/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelete
a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl

 szóló Keretegyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány a Kár pá tok vé del mé rõl és fenn tart ha tó fej -
lesz té sé rõl  szóló Ke ret egyez ményt (a to váb bi ak ban:
Egyez mény) e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

Az Egyez mény an gol nyel vû hi te les szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„FRAMEWORK CONVENTION ON THE
PROTECTION AND SUSTAINABLE

DEVELOPMENT OF THE CARPATHIANS

The Par ti es,

ac knowl edg ing that the Carpathians are a unique nat u ral 
trea sure of great beauty and eco log i cal value, an im por tant
res er voir of biodiversity, the head wa ters of ma jor rivers,
an es sen tial hab i tat and ref uge for many en dan gered
spe cies of plants and an i mals and Eu rope’s larg est area of
vir gin for ests, and 

aware that the Carpathians con sti tute a ma jor
eco log i cal, eco nomic, cul tural, rec re ational and liv ing
en vi ron ment in the heart of Eu rope, shared by nu mer ous
peo ples and coun tries;

re al iz ing the im por tance and eco log i cal, cul tural and
socio-eco nomic val ues of moun tain re gions, which
prompted the United Na tions Gen eral As sem bly to de clare 
2002 the In ter na tional Year of Moun tains,

rec og niz ing the im por tance of Moun tain ar eas, as
en shrined in Chap ter 13 (Sus tain able Moun tain
De vel op ment) of the Dec la ra tion on En vi ron ment and
De vel op ment (,,Agenda 21”, Rio de Ja neiro, 1992), and in
the Plan of Im ple men ta tion of the World Sum mit on
Sus tain able De vel op ment,

re call ing the Dec la ra tion on En vi ron ment and
Sus tain able De vel op ment in the Carpathian and Dan ube
Re gion (Bu cha rest, 2001),

not ing the per ti nent pro vi sions of and prin ci ples
en shrined in rel e vant global, re gional and sub re gion al
en vi ron men tal le gal in stru ments, strat e gies and
programmes,

aim ing at en sur ing a more ef fec tive im ple men ta tion of
such al ready ex ist ing in stru ments, and Build ing upon
other in ter na tional programmes,

rec og niz ing that the Carpathians con sti tute the liv ing
en vi ron ment for the lo cal peo ple, and ac knowl edg ing the
con tri bu tion of the lo cal peo ple to sus tain able so cial,
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cul tural and eco nomic de vel op ment, and to pre serv ing
tra di tional knowl edge in the Carpathians,

ac knowl edg ing the im por tance of sub-re gional
co op er a t ion for the pro tec t ion and sus tain able
de vel op ment of the Carpathians in the con text of the
‘En vi ron ment for Eu rope’ pro cess,

rec og niz ing the ex pe ri ence gained in the frame work of
the con ven tion on the Pro tec tion of the Alps (Salzburg,
1991) as a suc cess ful model for the pro tec tion of the
en vi ron ment and sus tain able de vel op ment of moun tain
re gions, pro vid ing a sound ba sis for new part ner ship
ini tia tives and fur ther strength en ing of co op er a tion
be tween Al pine and Carpathian states,

be ing aware of the fact that ef forts to pro tect, main tain
and sustainably man age the nat u ral re sources of the
Carpathians can not be achieved by one coun try alone and
re quire re gional co op er a tion, and of the added value of
transboundary co op er a tion in achiev ing eco log i cal
co her ence,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

Geographical scope

1. The Con ven tion ap plies to the Carpathian re gion
(here in af ter re ferred to as the „Carpathians”), to be de fined 
by the Con fer ence of the Par ties.

2. Each Party may ex tend the ap pli ca tion of this
Con ven tion and its Pro to cols to ad di tional parts of its
na tional ter ri tory by mak ing a dec la ra tion to the
De pos i tary, pro vided that this is nec es sary to im ple ment
the pro vi sions of the Con ven tion.

Article 2

General objectives and principles

1. The Par ties shall pur sue a com pre hen sive pol icy and
co op er ate for the pro tec tion and sus tain able de vel op ment
of the Carpathians with a view to inter alia im prov ing
qual ity of life, strength en ing lo cal econ o mies and
com mu ni ties, and con ser va tion of nat u ral val ues and
cul tural her i tage.

2. In or der to achieve the ob jec tives re ferred to in
para graph 1, the Par ties shall take ap pro pri ate mea sures, in 
the ar eas cov ered by Ar ti cles 4 to 13 of this Con ven tion by
pro mot ing:

(a) the pre cau tion and pre ven tion prin ci ples,
(b) the ‘pol luter pays’ prin ci ple,
(c) pub lic par tic i pa tion and stake holder in volve ment,
(d) ransboundary co op er a tion,
(e) in te grated plan ning and man age ment of land and

wa ter re sources,

(f) a pro gram matic ap proach, and
(g) the eco sys tem ap proach.

3. To achieve the ob jec tives set forth in this
Con ven tion and to en sure its im ple men ta tion, the Par ties
may, as ap pro pri ate, de velop and adopt Pro to cols.

Article 3

Integrated approach to the land resources management

The Par ties shall ap ply the ap proach of the in te grated
land re sources man age ment as de fined in Chap ter 10 of the 
Agenda 21, by de vel op ing and im ple ment ing ap pro pri ate
tools, such as in te grated man age ment plans, re lat ing to the
ar eas of this Con ven tion.

Article 4

Conservation and sustainable use of biological
and landscape diversity

1. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at
con ser va tion, sus tain able use and res to ra tion of bi o log i cal
and land scape di ver sity through out the Carpathians. The
Par ties shall take ap pro pri ate mea sures to en sure a high
level of pro tec tion and sus tain able use of nat u ral and
semi-nat u ral hab i tats, their con ti nu ity and con nec tiv ity,
and spe cies of flora and fauna be ing char ac ter is tic to the
Carpathians, in par tic u lar the pro tec tion of en dan gered
spe cies, en demic spe cies and large car ni vores.

2. The Par ties shall pro mote ad e quate main te nance of
semi-nat u ral hab i tats, the res to ra tion of de graded hab i tats,
and sup port the de vel op ment and im ple men ta tion of
rel e vant man age ment plans.

3. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at the
pre ven tion of in tro duc tion of alien in va sive spe cies and
re lease of ge net i cally mod i fied or gan isms threat en ing
eco sys tems, hab i tats or spe cies, their con trol or
erad i ca tion.

4. The Par ties shall de velop and/or pro mote com pat i ble 
mon i tor ing sys tems, co or di nated re gional in ven to ries of
spe cies and hab i tats, co or di nated sci en tific re search, and
their net work ing.

5. The Par ties shall co op er ate in de vel op ing an
eco log i cal net work in the Carpathians, as a con stit u ent part 
of the Pan-Eu ro pean Eco log i cal Net work, in es tab lish ing
and sup port ing a Carpathian Net work of Pro tected Ar eas,
as well as en hance con ser va tion and sus tain able
man age ment in the ar eas out side of pro tected ar eas.

6. The Par ties shall take ap pro pri ate mea sures to
in te grate the ob jec tive of con ser va tion and sus tain able use
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of bi o log i cal and land scape di ver sity into sec toral pol i cies, 
such as moun tain ag ri cul ture, moun tain for estry, river
ba sin man age ment, tour ism, trans port and en ergy, in dus try 
and min ing ac tiv i ties.

Article 5

Spatial planning

1. The Par ties shall pur sue pol i cies of spa tial plan ning
aimed at the pro tec tion and sus tain able de vel op ment of the 
Carpathians, which shall take into ac count the spe cific
eco log i cal and socio-eco nomic con di tions in the
Carpathians and their moun tain eco sys tems, and pro vide
ben e fits to the lo cal peo ple.

2. The Par ties shall aim at co or di nat ing spa tial plan ning 
in bor der ing ar eas, through de vel op ing transboundary
and/or re gional spa tial plan ning pol i cies and programmes,
en hanc ing and sup port ing co-op er a tion be tween rel e vant
re gional and lo cal in sti tu tions.

3. In de vel op ing spa tial plan ning pol i cies and
programmes, par tic u lar at ten tion should, inter alia, be paid 
to:

(a) trans bo un da ry trans port, energy and te le com mu ni -
ca ti ons inf rast ruc tu re and ser vi ces,

(b) con ser va tion and sus tain able use of nat u ral
re sources,

(c) co her ent town and coun try plan ning in bor der ar eas,
(d) pre vent ing the cross-bor der im pact of pol lu tion,
(e) in te grated land use plan ning, and en vi ron men tal

im pact as sess ments.

Article 6

Sustainable and integrated water/river basin
management

Tak ing into ac count the hy dro log i cal, bi o log i cal and
eco log i cal, and other specificities of moun tain river
bas ins, the Par ties shall:

(a) take ap pro pri ate mea sures to pro mote pol i cies
in te grat ing sus tain able use of wa ter re sources, with
land-use plan ning, and aim at pur su ing pol i cies and plans
based on an in te grated river ba sin man age ment ap proach,
rec og niz ing the im por tance of pol lu tion and flood
man age ment, pre ven tion and con trol, and re duc ing wa ter
hab i tats frag men ta tion,

(b) pur sue pol i cies aim ing at sus tain able man age ment
of sur face and ground wa ter re sources, en sur ing ad e quate
sup ply of good qual ity sur face and ground wa ter as needed
for sus tain able, bal anced and eq ui ta ble wa ter use, and
ad e quate san i ta tion and treat ment of waste wa ter,

(c) pur sue pol i cies aim ing at con serv ing nat u ral
wa ter courses, springs, lakes and ground wa ter re sources as
well as pre serv ing and pro tect ing of wetlands and wet land
eco sys tems, and pro tect ing against nat u ral and
anthropogenic det ri men tal ef fects such as flood ing and
ac ci den tal wa ter pol lu tion,

(d) fur ther de velop a co or di nated or joint sys tem of
mea sures, ac tiv i ties and early warn ing for transboundary
im pacts on the wa ter re gime of flood ing and ac ci den tal
wa ter pol lu tion, as well as co-op er ate in pre vent ing and
re duc ing the dam ages and giv ing as sis tance in res to ra tion
works.

Article 7

Sustainable agriculture and forestry

1. The Par ties shall main tain the man age ment of land
tra di tion ally cul ti vated in a sus tain able man ner, and take
ap pro pri ate mea sures in de sign ing and im ple ment ing their
ag ri cul tural pol i cies, tak ing into ac count the need of the
pro tec tion of moun tain eco sys tems and land scapes, the
im por tance of bi o log i cal di ver sity, and the spe cific
con di tions of moun tains as less fa vored ar eas.

2. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at
de vel op ing and de sign ing ap pro pri ate in stru ments, such as 
the cru cially im por tant agri-en vi ron men tal pro grams in the 
Carpathians, en hanc ing in te gra tion of en vi ron men tal
con cerns into ag ri cul tural pol i cies and land man age ment
plans, while tak ing into ac count the high eco log i cal
im por tance of Carpathian moun tain eco sys tems, such as
nat u ral and semi-nat u ral grass lands, as part of the
eco log i cal net works, land scapes and tra di tional land-use.

3. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at
pro mot ing and sup port ing the use of in stru ments and
pro grams, com pat i ble with in ter na tion ally agreed
prin ci ples of sus tain able for est man age ment.

4. The Par ties shall ap ply sus tain able moun tain for est
man age ment prac tices in the Carpathians, tak ing into
ac count the mul ti ple func tions of for ests, the high
eco log i cal im por tance of the Carpathian moun tain
eco sys tems, as well as the less fa vour able con di tions in
moun tain for ests.

5. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at
des ig nat ing pro tected ar eas in nat u ral, es pe cially vir gin
for ests in suf fi cient size and num ber, with the pur pose to
re strict or adapt their use ac cord ing to the ob jec tives of
con ser va tion to be achieved.

6.  The Par  t ies  shal l  pro mote  prac  t ice  of
en vi ron men tally sound ag ri cul tural and for estry mea sures
as sur ing ap pro pri ate re ten tion of pre cip i ta tion in the
moun tains with a view to better pre vent flood ing and
in crease safety of life and as sets.
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Article 8

Sustainable transport and infrastructure

1. The Par ties shall pur sue pol i cies of sus tain able
trans port and in fra struc ture plan ning and de vel op ment,
which take into ac count the specificities of the moun tain
en vi ron ment, by tak ing into con sid er ation the pro tec tion
of sen si tive ar eas, in par tic u lar biodiversity-rich ar eas,
mi gra tion routes or ar eas of in ter na tional im por tance, the
pro tec tion of biodiversity and land scapes, and of ar eas of
par tic u lar im por tance for tour ism.

2. The Par ties shall co op er ate to wards de vel op ing
sus tain able trans port pol i cies which pro vide the ben e fits of 
mo bil ity and ac cess in the Carpathians, while min i miz ing
harm ful ef fects on hu man health, land scapes, plants,
an i mals, and their hab i tats, and in cor po rat ing sus tain able
trans port de mand man age ment in all stages of trans port
plan ning in the Carpathians.

3. In en vi ron men tally sen si tive ar eas the Par ties shall
co-op er ate to wards de vel op ing mod els of en vi ron men tally 
friendly trans por ta tion.

Article 9

Sustainable tourism

1. The Par ties shall take mea sures to pro mote
sus tain able tour ism in the Carpathians, pro vid ing ben e fits
to the lo cal peo ple, based on the ex cep tional na ture,
land scapes and cul tural her i tage of the Carpathians, and
shall in crease co op er a tion to this ef fect.

2. Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at pro mot ing
transboundary co op er a tion in or der to fa cil i tate
sus tain able tour ism de vel op ment, such as co or di nated or
joint man age ment plans for transboundary or bor der ing
pro tected ar eas, and other sites of touristic in ter est.

Article 10

Industry and energy

1. The Par ties shall pro mote cleaner pro duc tion
tech nol o gies, in or der to ad e quately pre vent, re spond to
and remediate in dus trial ac ci dents and their con se quences, 
as well as to pre serve hu man health and moun tain
eco sys tems.

2. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at
in tro duc ing en vi ron men tally sound meth ods for the
pro duc tion, dis tri bu tion and use of en ergy, which
min i mize ad verse ef fects on the biodiversity and

land scapes, in clud ing wider use of re new able en ergy
sources and en ergy-sav ing mea sures, as ap pro pri ate.

3. Par ties shall aim at re duc ing ad verse im pacts of
min eral ex ploi ta tion on the en vi ron ment and en sur ing
ad e quate en vi ron men tal sur veil lance on min ing
tech nol o gies and prac tices.

Article 11

Cultural heritage and traditional knowledge

The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at pres er va tion
and pro mo tion of the cul tural her i tage and of tra di tional
knowl edge of the lo cal peo ple, craft ing and mar ket ing of
lo cal goods, arts and hand i crafts. The Par ties shall aim at
pre serv ing the tra di tional ar chi tec ture, land-use pat terns,
lo cal breeds of do mes tic an i mals and cul ti vated plant
va ri et ies, and sus tain able use of wild plants in the
Carpathians.

Article 12

Environmental assessment/information system,
monitoring and early warning

1. The Par ties shall ap ply, where nec es sary, risk
as sess ments, en vi ron men tal im pact as sess ments, and
stra te gic en vi ron men tal as sess ments, tak ing into ac count
the specificities of the Carpathian moun tain eco sys tems,
and shall con sult on pro jects of transboundary char ac ter in
the Carpathians, and as sess their en vi ron men tal im pact, in
or der to avoid transboundary harm ful ef fects.

2. The Par ties shall pur sue pol i cies, us ing ex ist ing
meth ods of mon i tor ing and as sess ment, aim ing at
promoting:

(a) co op er a tion in the car ry ing out of re search ac tiv i ties 
and sci en tific as sess ments in the Carpathians,

(b) joint or com ple men tary mon i tor ing programmes,
in clud ing the sys tem atic mon i tor ing of the state of the
en vi ron ment,

(c)  com pa ra  bi l  i ty ,  complementar i ty  and
stan dard iza tion of re search meth ods and re lated
data-ac qui si tion activities,

(d) har mo ni za tion of ex ist ing and de vel op ment of new
en vi ron men tal, so cial and eco nomic indicators,

(e) a sys tem of early warn ing, mon i tor ing and
as sess ment of nat u ral and man-made en vi ron men tal risks
and haz ards, and

(f) an in for ma tion sys tem, ac ces si ble to all Par ties.
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Article 13

Awareness raising, education
 and public participation

1. The Par ties shall pur sue pol i cies aim ing at in creas ing 
en vi ron men tal aware ness and im prov ing ac cess of the
pub lic to in for ma tion on the pro tec tion and sus tain able
de vel op ment of the Carpathians, and pro mot ing re lated
ed u ca tion curricula and programmes.

2. The Par ties shall pur sue pol i cies guar an tee ing pub lic 
par tic i pa tion in de ci sion-mak ing re lat ing to the pro tec tion
and sus tain able de vel op ment of the Carpathians, and the
im ple men ta tion of this Con ven tion.

Article 14

Conference of the Parties

1. A Con fe ren ce of the Par ti es (he re i naf ter re fer red to
as the „Con fe ren ce”) is he re by es tab lis hed.

2. The Con fe ren ce shall dis cuss com mon con cerns of
the Par ti es and make the de ci si ons ne ces sa ry to pro mo te
the ef fec ti ve imp le men ta ti on of the Con ven ti on. In
par ti cu lar, it shall:

(a) re gu larly re vi ew and sup port the imp le men ta ti on of
the Con ven ti on and its Pro to cols,

(b) adopt amend ments to the Con ven ti on pur su ant to
Ar tic le 19,

(c) adopt Pro to cols, inc lu ding amend ments the re to,
pur su ant to Ar tic les 18,

(d)  no mi  na  te  i t s  Pre s i  dent  and es  tab l i sh  an
in ter ses si o nal exe cu ti ve body, as app rop ri a te and in
ac cor dan ce with its Ru les of Pro ce du re,

(e) es tab lish such sub si di a ry bo di es, inc lu ding the ma tic 
wor king gro ups, as are de e med ne ces sa ry for the
imp le men ta ti on of the Con ven ti on, re gu larly re vi ew
re ports sub mit ted by its sub si di a ry bo di es and pro vi de
gu i dan ce to them,

(f) app ro ve a work prog ram, fi nan ci al ru les and bud get
for its ac ti vi ti es, inc lu ding tho se of its sub si di a ry bo di es
and the Sec re ta ri at, and un der ta ke ne ces sa ry ar ran ge ments
for the ir fi nan cing pur su ant to Article 17,

(g) adopt its Ru les of Pro ce du re,
(h) adopt or rec om mend mea sures to achieve the

ob jec tives laid down in Ar ti cles 2 to 13,
(i) as ap pro pri ate, seek the co op er a tion of com pe tent

bod ies or agen cies, whether na tional or in ter na tional,
gov ern men tal or non-gov ern men tal and pro mote and
strengthen the re la tion ship with other rel e vant con ven tions 
while avoid ing duplication of efforts, and

(j) ex er cise other func tions as may be nec es sary for the
achieve ment of the ob jec tives of the Con ven tion.

3. The first ses sion of the Con fer ence shall be con vened 
not later than one year af ter the date of en try into force of
the Con ven tion. Un less oth er wise de cided by the
Con fer ence, or di nary ses sions shall be held ev ery three
years.

4. Ex traor di nary ses sions of the Con fer ence shall be
held at such other times as may be de cided ei ther by the
Con fer ence at or di nary ses sion or at the writ ten re quest of
any Party, pro vided that, within three months of the
re quest be ing com mu ni cated to all the other Par ties by the
Sec re tar iat, it is sup ported by at least one third of the
Par ties.

5. The Par ties may de cide to ad mit as ob serv ers at the
or di nary and ex traor di nary ses sions of the Con fer ence:

(a) any other State,
(b) any na ti o nal, in ter go vern men tal or non-go vern -

men tal or ga ni za ti on the ac ti vi ti es of which are re la ted to
the Con ven ti on.

The con di tions for the ad mis sion and par tic i pa tion of
ob serv ers shall be es tab lished in the Rules of Pro ce dure.
Such ob serv ers may pres ent any in for ma tion or re port
rel e vant to the ob jec tives of the Convention.

6. The Con fer ence shall reach its de ci sions by
con sen sus.

Article 15

Secretariat

1. A Sec re tar iat is hereby es tab lished.

2. The func ti ons of the Sec re ta ri at shall be:
(a) to make ar ran ge ments for ses si ons of the

Con fe ren ce and to pro vi de them with ser vi ces as re qu i red,
(b) to com pi le and trans mit re ports sub mit ted to it,
(c) to co or di na te its ac ti vi ti es with the sec re ta ri ats of

ot her re le vant in ter na ti o nal bo di es and con ven ti ons,
(d) to pre pa re re ports on the exer ci sing of its func ti ons

un der this Con ven ti on and its Pro to cols, inc lu ding
fi nan ci al re ports, and pre sent them to the Con fe ren ce,

(e) to fa ci li ta te re se arch, com mu ni ca ti on and
in for mat ion ex chan ge on matt ers re lat ing to this
Con ven ti on, and

(f) to per form ot her sec re ta ri at func ti ons as may be
de ter mi ned by the Con fe ren ce.

Article 16

Subsidiary bodies

The sub si di a ry bo di es, inc lu ding the ma tic wor king
gro ups es tab lis hed in ac cor dan ce with Ar tic le 14
pa rag raph 2 (e), shall pro vi de the Con fe ren ce, as
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ne ces sa ry, with tech ni cal as sis tan ce, in for mat ion and
ad vi ce on spe ci fic is su es re la ted to the pro tec ti on and
sus ta i nab le de ve lop ment of the Car pat hi ans.

Article 17

Financial contributions

Each Party shall con trib ute to the reg u lar bud get of the
Con ven tion in ac cor dance with a scale of con tri bu tions as
de ter mined by the Con fer ence.

Article 18

Protocols

1. Any Party may pro pose Pro to cols to the Con ven tion.

2. The draft Pro to cols shall be cir cu lated to all Par ties
through the Sec re tar iat not later than six months be fore the
Con fer ence ses sion at which they are to be con sid ered.

3. The Pro to cols shall be adopted and signed at the
Con fer ence ses sions. The en try into force, amend ment of
and with drawal from the Pro to cols shall be done mu ta tis
mu tan dis in ac cor dance with Ar ti cles 19, 21 para graphs
2 to 4 and Ar ti cle 22 of the Con ven tion. Only a Party to the
Con ven tion may be come Party to the Pro to cols.

Article 19

Amendments to the Convention

1. Any Party may pro pose amend ments to the
Con ven tion.

2. The pro posed amend ments shall be cir cu lated to all
Par ties to the Con ven tion through the Sec re tar iat not later
than six months be fore the Con fer ence ses sion at which the 
amend ments are to be con sid ered.

3.  The Con fer ence shall adopt the pro posed
amend ments to the Con ven tion by con sen sus.

4. The amend ments to the Con ven tion shall be sub ject
to rat i fi ca tion, ap proval or ac cep tance. The amend ments
shall en ter into force on the nine ti eth day af ter the date of
de posit of the fourth in stru ment of rat i fi ca tion, ap proval or
ac cep tance. There af ter, the amend ments shall en ter into
force for any other Party on the nine ti eth day af ter the date
of de posit of its in stru ment of rat i fi ca tion, ap proval or
ac cep tance.

Article 20

Settlement of disputes

The Par ties shall set tle dis putes aris ing from the
in ter pre ta tion or im ple men ta tion of the Con ven tion by
ne go ti a tion or any other means of dis pute set tle ment in
ac cor dance with in ter na tional law.

Article 21

Entry into force

1. This Con ven tion shall be open for sig na ture at the
De pos i tary from 22 May 2003 to 22 May 2004.

2. This Con ven ti on shall be sub ject to ra ti fi ca ti on,
 acceptance, or app ro val by the Sig na to ri es. The Con ven ti -
on shall be open for ac ces si on by non-Sig na to ri es. Inst ru -
ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val and ac ces si on
shall be de po si ted with the De po si ta ry.

3. The Con ven tion shall en ter into force on the
nine ti eth day af ter the date of de posit of the fourth
in stru ment of rat i fi ca tion, ap proval, ac cep tance or
accession.

4. There af ter the Con ven tion shall en ter into force for
any other Party on the nine ti eth day from the date of
de posit of its in stru ment of rat i fi ca tion, ac cep tance,
ap proval or accession.

Article 22

Withdrawal

Any Party may with draw from the Con ven tion by
means of a no ti fi ca tion in writ ing ad dressed to the
De pos i tary. The with drawal shall be come ef fec tive on the
one hun dred eight i eth day af ter the date of the re ceipt of
the no ti fi ca tion by the Depositary.

Article 24

Depositary

1. The De pos i tary of the Con ven tion shall be the
Gov ern ment of Ukraine.

2. The De pos i tary shall no tify all the other Par ties of

(a) any sig na ture of the Con ven tion and its Pro to cols,

(b) the de posit of any in stru ment of rat i fi ca tion,
ac cep tance, ap proval or ac ces sion,
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(c) the date of en try into force of the Con ven tion as well 
as its Pro to cols or amend ments thereto, and the date of
their en try into force for any other Party,

(d) any no ti  fi  ca tions of with drawal from the
Con ven tion or its Pro to cols and the date on which such
with drawal be comes ef fec tive for a par tic u lar Party,

(e) the de posit of any dec la ra tion ac cord ing to Ar ti cle 1
para graph 2.

Done at Kiev, on 22 May 2003 in one orig i nal in the
Eng lish lan guage.

The orig i nal of the Con ven tion shall be de pos ited with
the De pos i tary, which shall dis trib ute cer ti fied cop ies to all 
Par ties.

In wit ness whereof the un der signed, be ing duly
au tho rized thereto, have signed this Con ven tion:

For the Gov ern ment of:

The Czech Re pub lic

For the Gov ern ment of:

The Re pub lic of Hun gary

For the Gov ern ment of:

The Re pub lic of Po land

For the Gov ern ment of:

Ro ma nia

For the Coun cil of Min is ters of:

Ser bia and Montenegro

For the Gov ern ment of:

The Slo vak Re pub lic

For the Gov ern ment of:

Ukraine

Keretegyezmény
a Kárpátok védelmérõl és fenntartható

fejlesztésérõl

A Ré szes Fe lek,

el is mer ve azt, hogy a Kár pá tok rend kí vü li szép sé gû és
öko ló gi ai ér té kû ter mé sze ti kincs, a bi o ló gi ai sok fé le ség
tár há za, je len tõs fo lyók for rás vi dé ke, szá mos ve szé lyez te -
tett nö vény- és ál lat faj fon tos élõ he lye és me ne dé ke, Eu ró -
pa leg na gyobb, érin tet len er dõs te rü le te, to váb bá 

tu da tá ban an nak, hogy Eu ró pa szí vé ben a Kár pá tok je -
len tõs öko ló gi ai, gaz da sá gi, kul tu rá lis, rek re á ci ós és la kó -
he lyi kör nye ze tet al kot, ame lyen szá mos nép és or szág
osz to zik,

fel is mer ve a hegy vi dé ki ré gi ók je len tõ sé gét, öko ló gi ai,
kul tu rá lis, gaz da sá gi és tár sa dal mi ér té ke it, ami az Egye -
sült Nem ze tek Köz gyû lé sét arra in dí tot ta, hogy a 2002.
évet a He gyek Nem zet kö zi Évé nek nyil vá nít sa, 

el is mer ve a hegy vi dé ki te rü le tek je len tõ sé gét, ami tük -
rö zõ dik a Kör nye zet és Fej lõ dés Dek la rá ció (Agen da 21,
Rio de Ja ne i ro, 1992) 13. (Fenn tart ha tó Hegy vi dé ki Fej lõ -
dés) fe je ze té ben, és a Fenn tart ha tó Fej lõ dés Vi lág ta lál ko -
zó Meg va ló sí tá si Ter vé ben,

fel idéz ve a Kár pá tok és a Duna tér sé ge Kör nye zet és
Fenn tart ha tó Fej lõ dés Nyi lat ko za tot (Bu ka rest, 2001),

fi gye lem be véve a meg fe le lõ glo bá lis, re gi o ná lis és
szub re gi o ná lis kör nye zet vé del mi jogi esz kö zök ben, stra -
té gi ák ban és prog ra mok ban meg fo gal ma zott vo nat ko zó
ren del ke zé se ket és el ve ket,

tö re ked vén a már meg lé võ, ha son ló esz kö zök ha té ko -
nyabb meg va ló sí tá sá nak biz to sí tá sá ra, és épít ve más nem -
zet kö zi prog ra mok ra,

fel is mer ve azt, hogy a Kár pá tok a he lyi né pes ség meg él -
he té si kör nye ze tét al kot ja, és el is mer ve a hely be li ek hoz -
zá já ru lá sát a fenn tart ha tó tár sa dal mi, kul tu rá lis és gaz da -
sá gi fej lõ dés hez és a ha gyo má nyos is me re tek meg õr zé sé -
hez a Kár pá tok ban,

el is mer ve a Kár pá tok vé del mé re és fenn tart ha tó fej lesz -
té sé re irá nyu ló szub re gi o ná lis együtt mû kö dés fon tos sá gát
a „Kör nye ze tet Eu ró pá nak” fo lya mat ban,

el is mer ve az Al pok vé del mé rõl  szóló Egyez mény (Salz -
burg, 1991) ke re té ben szer zett ta pasz ta la tot, mint a hegy -
vi dé ki te rü le tek kör nye zet vé del mé nek és fenn tart ha tó fej -
lesz té sé nek mo dell jét, amely jó ala pul szol gál az új part -
ner sé gi kez de mé nye zé sek hez és az Al pok-Kár pá tok
együtt mû kö dés to váb bi erõ sí té sé hez,

tu da tá ban an nak, hogy a Kár pá tok ter mé sze ti erõ for rá -
sa i nak vé del mé re, fenn tar tá sá ra és fenn tart ha tó ke ze lé sé re
irá nyu ló erõ fe szí té sek vég hez vi te lé re egy ma gá ban egyet -
len or szág sem ké pes, ha nem eh hez re gi o ná lis együtt mû -
kö dés re van szük ség, to váb bá hogy az or szág ha tá ron át -
nyú ló együtt mû kö dés hoz zá adott ér té ket kép vi sel az öko -
ló gi ai egy sé ges ség meg va ló sí tá sá ban,

meg ál la pod tak az aláb bi ak ban:

1. Cikkely

Földrajzi hatály

1. Az Egyez mény a Kár pá tok tér sé gé re vo nat ko zik
(a to váb bi ak ban: a Kár pá tok), ame lyet a Ré szes Fe lek
Kon fe ren ci á ja fog kö rül ha tá rol ni.

2. Az egyes Ré szes Fe lek je len Egyez mény és an nak
Jegy zõ köny vei al kal ma zá sát or szá guk te rü le té nek más ré -
sze i re is ki ter jeszt he tik, amennyi ben ezt az Egyez mény
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges nek tart ják,
és er rõl nyi lat ko za tot tesz nek a Le té te mé nyes nek.
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2. Cikkely

Általános célok és elvek

1. A Ré szes Fe lek át fo gó po li ti kát foly tat nak és együtt -
mû köd nek a Kár pá tok vé del mé ben és fenn tart ha tó fej lesz -
té sé ben, egye bek mel lett az élet mi nõ ség ja ví tá sa, a he lyi
gaz da ság és kö zös sé gek erõ sí té se, a ter mé sze ti ér té kek és a 
kul tu rá lis örök ség meg õr zé se ér de ké ben.

2. Az 1. be kez dés ben hi vat ko zott cé lok meg va ló sí tá sa
ér de ké ben, a Ré szes Fe lek meg te szik a meg fe le lõ in téz ke -
dé se ket a je len Egyez mény 4–13. Cik ke lye i ben tár gyalt te -
rü le te ken, elõ se gít ve:

a) az elõ vi gyá za tos ság és a meg elõ zés el vét,
b) a „szennye zõ fi zet” el vet,
c) a tár sa dal mi rész vé telt és az ér de kelt fe lek be vo ná -

sát;
d) a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dést;
e) a föld- és víz kész le tek kel való gaz dál ko dás in teg rált

ter ve zé sét,
f) a prog ram sze rû meg kö ze lí tést,
g) az öko szisz té ma ala pú meg kö ze lí tést.

3. A je len Egyez mény ben ki tû zött cé lok el éré se, és az
Egyez mény vég re haj tá sa ér de ké ben a Fe lek, szük ség sze -
rint, Jegy zõ köny ve ket dol goz hat nak ki és fo gad hat nak el.

3. Cikkely

A földi erõforrásokkal történõ gazdálkodás integrált
megközelítése

A Ré szes Fe lek, a föl di erõ for rá sok kal tör té nõ gaz dál -
ko dás in teg rált meg kö ze lí té sét fog ják al kal maz ni, amint
azt az Agen da 21 10. fe je ze te meg ha tá roz ta, meg fe le lõ
esz kö zök, úgy mint in teg rált gaz dál ko dá si ter vek, ki dol go -
zá sá val és vég re haj tá sá val, az Egyez mény ha tá lya alá esõ
te rü le te ken.

4. Cikkely

A biológiai és táji sokféleség megõrzése
és fenntartható használata

1. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja a bi o ló gi ai és táji sok fé le ség meg õr zé se, fenn -
tart ha tó hasz ná la ta és hely re ál lí tá sa a Kár pá tok te rü le tén.
A Ré szes Fe lek meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz nak an nak
ér de ké ben, hogy biz to sít sák a ter mé sze tes és ter mé szet kö -
ze li élõ he lyek, azok foly to nos sá ga és össze kap cso ló dá sa,
a Kár pá tok ra jel lem zõ nö vény- és ál lat fa jok ma gas szin tû
vé del mét és fenn tart ha tó hasz ná la tát, kü lö nö sen a ve szé -
lyez te tett fa jok, az õs ho nos fa jok és a nagy ra ga do zók vé -
del mét.

2. A Ré szes Fe lek tá mo gat ják a ter mé szet kö ze li élõ he -
lyek meg fe le lõ fenn tar tá sát, a ve szé lyez te tett élõ he lyek
hely re ál lí tá sát, a meg fe le lõ ke ze lé si ter vek ki dol go zá sát és 
vég re haj tá sát.

3. A Ré szes Fe lek elõ se gí tik olyan po li ti kák meg va ló -
sí tá sát, ame lyek az öko szisz té má kat, élõ he lye ket és fa jo -
kat ve szé lyez te tõ ide gen fa jok és ge ne ti ka i lag mó do sí tott
szer ve ze tek be ve ze té sé nek meg aka dá lyo zá sát, el len õr zé -
sét és meg szün te té sét cé loz zák.

4. A Ré szes Fe lek fej lesz tik és/vagy tá mo gat ják az
össze kap csol ha tó meg fi gye lé si rend sze rek, az össze han -
golt re gi o ná lis faj és élõ hely nyil ván tar tá sok lét re ho zá sát,
össze han golt tu do má nyos ku ta tást és ezek há ló za tá nak ki -
ala kí tá sát.

5. A Ré szes Fe lek együtt mû köd nek a Kár pá tok öko ló -
gi ai há ló za tá nak fej lesz té sé ben, a Pá ne u ró pai Öko ló gi ai
Há ló zat ré sze ként, to váb bá a Kár pá ti Vé dett Te rü le tek Há -
ló za tá nak lét re ho zá sá ban és tá mo ga tá sá ban, úgy szin tén a
vé dett te rü le te ken kí vül esõ te rü le tek meg õr zé sé nek és
fenn tart ha tó ke ze lé sé nek elõ se gí té sé ben.

6. A Ré szes Fe lek meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek
an nak ér de ké ben, hogy a bi o ló gi ai és táji sok fé le ség meg -
õr zé sé nek és fenn tart ha tó hasz ná la tá nak cél ja az ága za ti
po li ti kák, úgy mint a hegy vi dé ki me zõ gaz da ság, hegy vi dé -
ki er dõ gaz dál ko dás, víz gyûj tõ gaz dál ko dás, tu riz mus,
köz le ke dés és ener gia, ipa ri és bá nyá sza ti te vé keny sé gek,
szer ves ré szé vé vál jon.

5. Cikkely

Területi tervezés

1. A Ré szes Fe lek a Kár pá tok vé del me és fenn tart ha tó
fej lesz té se ér de ké ben olyan te rü le ti ter ve zé si po li ti ká kat
kö vet nek, ame lyek fi gye lem be ve szik a Kár pá tok és hegy -
vi dé ki öko szisz té mái sa já tos öko ló gi ai és tár sa dal mi-gaz -
da sá gi fel té te le it, és ame lyek a he lyi la kos ság ja vát szol -
gál ják.

2. A Ré szes Fe lek a ha tár men ti tér sé gek ben a te rü le ti
ter ve zés össze han go lá sá ra tö re ked nek, az or szág ha tá ron
át nyú ló és/vagy re gi o ná lis te rü le ti ter ve zé si po li ti kák és
prog ra mok ki dol go zá sá val, a meg fe le lõ re gi o ná lis és he lyi
in téz mé nyek kö zöt ti együtt mû kö dés ja ví tá sá val és tá mo -
ga tá sá val.

3. Az ilyen te rü le ti ter ve zé si po li ti kák és prog ra mok ki -
dol go zá sá nál kü lö nös fi gyel met ér de mel, egye bek mel lett:

a) ha tá ron át nyú ló köz le ke dés, ener gia, táv köz lé si inf -
ra struk tú ra és szol gál ta tá sok,

b) ter mé sze ti erõ for rá sok meg õr zé se és fenn tart ha tó
hasz ná la ta,

c) kö vet ke ze tes vá ros- és vi dék ter ve zés a hat ár tér ség -
ben,
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d) szennye zé sek ha tá ron át ter je dõ ha tá sá nak meg elõ -
zé se,

e) in teg rált te rü let hasz ná lat ter ve zés és kör nye ze ti ha -
tás vizs gá la tok.

6. Cikkely

Fenntartható és integrált víz/vízgyûjtõ gazdálkodás

A Ré szes Fe lek, fi gye lem be véve a hegy vi dé ki fo lyók
víz gyûj tõ i nek hid ro ló gi ai, bi o ló gi ai és öko ló gi ai sa já tos -
sá ga it:

a) meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek azon po li ti kák tá -
mo ga tá sá ra, ame lyek cél ja a víz kész le tek fenn tart ha tó
hasz ná la tá nak in teg rá lá sa a te rü let hasz ná la ti ter ve zés be,
to váb bá olyan po li ti kák és ter vek ki mun ká lá sá ra tö re ked -
nek, me lyek alap ja az in teg rált víz gyûj tõ gaz dál ko dá si
meg kö ze lí tés, fel is mer ve a szennye zés-, il let ve ár víz meg -
elõ zés és -vé de ke zés je len tõ sé gét, és csök kent ve a vízi élõ -
he lyek fel szab dalt sá gát,

b) olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame lyek cél ja a fel szí ni
és fel szín alat ti víz kész le tek kel való fenn tart ha tó gaz dál -
ko dás, biz to sít va jó mi nõ sé gû, meg fe le lõ mennyi sé gû és
tisz ta sá gú édes víz ren del ke zés re ál lá sát, amint ez szük sé -
ges a fenn tart ha tó, ki egyen sú lyo zott és mél tá nyos víz hasz -
ná lat hoz, to váb bá biz to sít va a meg fe le lõ köz egész ség ügyi
fel té te le ket és a szenny víz ke ze lést,

c) olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame lyek cél ja a ter mé -
sze tes víz fo lyá sok, for rá sok és ta vak, va la mint a fel szín
alat ti víz kész le tek meg óvá sa, to váb bá a vi zes élõ he lyek és
öko szisz té mák meg õr zé se és vé del me, a ter mé sze tes és
ant ro po gén ká ros ha tá sok kal szem be ni vé de ke zés, mint
ami lyen az ár víz és a rend kí vü li víz szennye zés,

d) to vább fej lesz tik az ár víz és a rend kí vü li víz szennye -
zés víz ház tar tás ra gya ko rolt, or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá -
sa i val kap cso la tos mé ré sek, te vé keny sé gek és ko rai ri asz -
tás össze han golt vagy kö zös rend sze re it, to váb bá együtt -
mû köd nek a ká rok eny hí té sé ben és a hely re ál lí tá si mun -
kák hoz tör té nõ se gít ség nyúj tás ban.

7. Cikkely

Fenntartható mezõgazdaság és erdõgazdálkodás

1. A Ré szes Fe lek meg õr zik a ha gyo má nyos mû ve lés
alatt álló föl dek gaz dál ko dá sát fenn tart ha tó mó don, és
meg fe le lõ in téz ke dé se ket hoz nak me zõ gaz da sá gi po li ti ká -
ik ter ve zé se és meg va ló sí tá sa so rán, fi gye lem be véve a
hegy vi dé ki öko szisz té mák és tá jak vé del mé nek szük sé -
ges sé gét, a bi o ló gi ai sok fé le ség fon tos sá gát, és a he gyek,
mint hát rá nyos hely ze tû te rü le tek sa já tos kö rül mé nye it.

2. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja olyan meg fe le lõ esz kö zök ki dol go zá sa és ter ve -

zé se, mint pél dá ul a dön tõ je len tõ sé gû ag rár-kör nye zet vé -
del mi prog ra mok a Kár pá tok ban, ame lyek elõ se gí tik a
kör nye zet vé del mi meg fon to lá sok be épí té sét a me zõ gaz da -
sá gi po li ti kák ba és a föld gaz dál ko dá si ter vek be, és fi gye -
lem be ve szik, az öko ló gi ai há ló za tok, tá jak és ha gyo má -
nyos föld hasz ná lat ré sze ként, a Kár pá tok hegy vi dé ke öko -
rend sze re i nek, pél dá ul a ter mé sze tes és fél ter mé sze tes fü -
ves te rü le tek nek a je len tõ sé gét.

3. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja a fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás nem zet kö zi leg
el fo ga dott el ve i vel egye zõ esz kö zök és prog ra mok ösz tön -
zé se és tá mo ga tá sa.

4. A Ré szes Fe lek fenn tart ha tó hegy vi dé ki er dõ gaz dál -
ko dá si gya kor la tot foly tat nak a Kár pá tok ban, fi gye lem be
véve az er dõk sok fé le öko ló gi ai funk ci ó ját, a Kár pá tok
hegy vi dé ki öko szisz té má i nak fo ko zott öko ló gi ai je len tõ -
sé gét épp úgy, mint a hegy vi dé ki er dõk ke vés bé ked ve zõ
fel té te le it.

5. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja a ter mé sze tes és érin tet len er dõ re zer vá tu mok
kel lõ nagy ság ban és szám ban tör té nõ ki je lö lé se az zal a
cél lal, hogy igény be vé te lü ket a meg va ló sí tan dó meg õr zé si 
cé lok ra kor lá toz zák, il let ve ezek hez iga zít sák.

6. A Ré szes Fe lek olyan po li ti kát foly tat nak, ame lyek
cél ja a hegy vi dé ke ken le hul ló csa pa dék meg fe le lõ vissza -
tar tá sá ra al kal mas me zõ- és er dõ gaz dál ko dá si mód sze rek
be ve ze té se, kü lö nös te kin tet tel az ár vi zek ha té ko nyabb
meg elõ zé sé re, az élet- és va gyon biz ton ság fo ko zá sá ra.

8. Cikkely

Fenntartható közlekedés és infrastruktúra

1. A Ré szes Fe lek, te kin tet tel a hegy vi dé ki kör nye zet
sa já tos sá ga i ra, olyan fenn tart ha tó köz le ke dé si és inf ra -
struk tú ra ter ve zé si po li ti ká kat foly tat nak, ame lyek fi gye -
lem be ve szik az ér zé keny te rü le tek, kü lö nö sen a bi o ló gi ai
sok fé le ség ben gaz dag te rü le tek, ván dor lá si út vo na lak,
avagy nem zet kö zi leg je len tõs te rü le tek vé del mét, a bi o ló -
gi ai sok fé le ség és a táj vé del mét, va la mint a tu riz mus
szem pont já ból kü lö nö sen fon tos te rü le te ket.

2. A Ré szes Fe lek olyan fenn tart ha tó köz le ke dés po li ti -
ká kat foly tat nak és an nak irá nyá ban mû köd nek együtt,
ame lyek biz to sít ják a mo bi li tás és a meg kö ze lít he tõ ség
elõ nye it a Kár pá tok ban úgy, hogy mind eköz ben mi ni ma li -
zál ják az em be ri egész ség re, a tá jak ra, nö vé nyek re, ál la -
tok ra és azok élõ he lye i re gya ko rolt ká ros ha tá so kat, to váb -
bá be épí tik a köz le ke dé si igé nyek fenn tart ha tó ki elé gí té sét 
a köz le ke dés ter ve zés va la mennyi sza ka szá ba a Kár pá tok -
ban.
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3. A Ré szes Fe lek a kö nye ze ti leg ér zé keny tér sé gek ben 
együtt mû köd nek a kör nye zet ba rát szál lí tás mo dell je i nek
fej lesz té sé ben.

9. Cikkely

Fenntartható turizmus

1. A Ré szes Fe lek in téz ke dé se ket hoz nak a fenn tart ha -
tó tu riz mus tá mo ga tá sá ra a Kár pá tok ban, amely a Kár pá -
tok ki vé te les ter mé sze ti, táj ké pi és kul tu rá lis örök sé ge
foly tán az ott la kók ja vát szol gál ja, és fo koz zák együtt mû -
kö dé sü ket en nek ér de ké ben.

2. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja az or szág ha tá ron át nyú ló egy üt mû kö dés tá mo -
ga tá sa a fenn tart ha tó tu riz mus fej lesz té sé nek elõ se gí té se
ér de ké ben, mint pél dá ul az or szág ha tá ron túl nyú ló vagy
ha tár men ti vé dett te rü le tek, il let ve más, tu risz ti kai szem -
pont ból ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le tek kö zös ke ze lé si 
ter vei.

10. Cikkely

Ipar és energia

1. A Ré szes Fe lek tá mo gat ják a tisz tább ter me lé si tech -
no ló gi á kat, az ipa ri bal ese tek és kö vet kez mé nye ik meg -
elõ zé se, a kár el há rí tás és a hely re ál lí tás, va la mint az em be -
ri egész ség és a hegy vi dé ki öko szisz té mák vé del me ér de -
ké ben.

2. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja a bi o ló gi ai sok fé le ség re és a tá jak ra gya ko rolt
ká ros ha tá so kat a mi ni má lis csök ken tõ, kör nye zet ba rát
mód sze rek be ve ze té se az ener gia ter me lés, -el osz tás és
-fel hasz ná lás te rén be le ért ve a meg úju ló ener gia for rá sok
szé le sebb körû hasz ná la tát és az ener gi a ta ka ré kos sá gi in -
téz ke dé se ket, ahol le het sé ges.

3. A Ré szes Fe lek arra tö rek sze nek, hogy csök kent sék
az ás vá nyi nyers anyag ki ter me lés ká ros kör nye ze ti ha tá sa -
it, és biz to sít sák a bá nyá sza ti tech no ló gi ák és mó dok meg -
fe le lõ kör nye zet vé del mi meg fi gye lé sét.

11. Cikkely

Kulturális örökség és hagyományos ismeretek

A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame lyek -
kel tö re ked nek a hely bé li ek kul tu rá lis örök sé gé nek és ha -
gyo má nyos is me re te i nek meg õr zé sé re és tá mo ga tá sá ra, a
he lyi ter mé kek, mû vé szi és kéz mû ves cik kek elõ ál lí tá sá -
nak és ér té ke sí té sé nek tá mo ga tá sá ra. A Ré szes Fe lek tö re -

ked nek a ha gyo má nyos épí té szet és te rü let hasz ná la ti mó -
dok, há zi ál la tok he lyi faj tái és he lyi ter mesz té sû nö vény -
faj ták meg õr zé sé re, va la mint a va don növõ nö vé nyek
fenn tart ha tó hasz ná la tá ra a Kár pá tok ban.

12. Cikkely

Környezeti értékelés/információrendszer, megfigyelés
és korai riasztás

1. A Ré szes Fe lek, ahol szük sé ges, koc ká zat ér té ke lést,
kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot és stra té gi ai kör nye ze ti ha tás -
vizs gá la tot al kal maz nak, fi gye lem be véve a Kár pá tok
hegy vi dé ki öko szisz té má i nak sa já tos sá ga it, to váb bá kon -
zul tál nak a ha tá ron át nyú ló pro jek tek rõl és ér té ke lik azok
kör nye ze ti ha tá sa it, a ha tá ron át ter je dõ ká ros ha tá sok el ke -
rü lé se ér de ké ben.

2. A Ré szes Fe lek, a ren del ke zés re álló meg fi gye lé si és
ér té ke lé si meg kö ze lí té se ket fel hasz nál va, olyan po li ti ká -
kat foly tat nak, ame lyek cél ja elõ se gí te ni:

a) az együtt mû kö dést a Kár pá tok ban fo lyó ku ta tá si te -
vé keny sé gek és tu do má nyos ér té ke lé sek meg va ló sí tá sá -
ban,

b) kö zös vagy egy mást ki egé szí tõ mo ni tor ing prog ra -
mok fej lesz té sét, be le ért ve a kör nye zet ál la pot rend sze res
fi gye lé sét,

c) a ku ta tá si mód sze rek és kap cso ló dó adat gyûj té si te -
vé keny ség össze ha son lít ha tó sá gát, egy mást ki egé szí tõ jel -
le gét és szab vá nyo sí tá sát,

d) a meg lé võ kör nye ze ti, tár sa dal mi és gaz da sá gi mu ta -
tók össze han go lá sát és újak ki dol go zá sát,

e) a ter mé sze ti és em ber okoz ta kör nye ze ti koc ká za tok -
kal és ve szé lyek kel kap cso la tos ko rai ri asz tá si, meg fi gye -
lé si és ér té ke lé si rend szer fej lesz té sét, va la mint

f) az összes Ré szes Fél szá má ra hoz zá fér he tõ in for má -
ci ós rend szert.

13. Cikkely

Tudatosság erõsítése, oktatás és társadalmi részvétel

1. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek cél ja a kör nye zet tu da tos ság erõ sí té se, a Kár pá tok vé -
del mé vel és fenn tart ha tó fej lesz té sé vel kap cso la tos in for -
má ci ók hoz való tár sa dal mi hoz zá fé rés ja ví tá sa, a kap cso -
ló dó ok ta tá si tan ter vek és prog ra mok tá mo ga tá sa.

2. A Ré szes Fe lek olyan po li ti ká kat foly tat nak, ame -
lyek biz to sít ják a tár sa dal mi rész vé telt a Kár pá tok vé del -
mé vel és fenn tart ha tó fej lesz té sé vel és a je len Egyez mény
vég re haj tá sá val kap cso la tos dön tés ho za tal ban.
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14. Cikkely

Részes Felek Konferenciája

1. Ezen nel lét re jön a Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á ja (a to -
váb bi ak ban: Kon fe ren cia).

2. A Kon fe ren cia tár gyal ja meg a Ré szes Fe lek kö zös
ügye it, és hoz za meg az Egyez mény ha té kony vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges dön té se ket. A Kon fe ren cia fel ada tai, kü -
lö nö sen:

a) az Egyez mény és Jegy zõ köny vei vég re haj tá sá nak
rend sze res át te kin té se és tá mo ga tá sa,

b) az Egyez mény re vo nat ko zó mó do sí tá sok  elfoga -
dása, a 19. Cik kely sze rint,

c) a Jegy zõ köny vek, il let ve azok mó do sí tá sá ra vo nat -
ko zó ja vas la tok el fo ga dá sa, a 18. Cik kely sze rint;

d) a Kon fe ren cia El nö ké nek ki ne ve zé se és az ülé sek
kö zöt ti vég re haj tó tes tü let lét re ho zá sa, szük ség sze rint és a 
sa ját mû kö dé si sza bály za tá ban fog lal tak kal össz hang ban,

e) az Egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé ges nek tar tott
alá ren delt tes tü le tek lét re ho zá sa, az ezen tes tü le tek ál tal
elõ ter jesz tett je len té sek rend sze res vizs gá la ta és irány mu -
ta tás a szá muk ra,

f) a sa ját, va la mint az alá ren delt tes tü le tek és a Tit kár -
ság te vé keny sé gét érin tõ mun ka prog ram, pénz ügyi sza bá -
lyo zás és költ ség ve tés jó vá ha gyá sa, to váb bá ezek fi nan -
szí ro zá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sa a
17. Cik kely sze rint,

g) sa ját Mû kö dé si Sza bály za tá nak el fo ga dá sa,

h) in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sa vagy aján lá sa a 2–13.
Cik ke lyek ben rög zí tett cé lok el éré se ér de ké ben,

i) szük ség sze rin ti együtt mû kö dés re tö rek vés az il le té -
kes tes tü le tek kel vagy ügy nök sé gek kel, nem ze ti és nem -
zet kö zi, kor mány za ti és nem kor mány za ti jel le gû ek kel
egy aránt, to váb bá más egyez mé nyek kel való part ner ség
elõ se gí té se és erõ sí té se a pár hu za mos te vé keny sé gek el ke -
rü lé se vé gett,

j) más olyan fel ada tok el lá tá sa, ame lyek szük sé ges sé
vál hat nak az Egyez mény cél ja i nak el éré sé hez.

3. A Ré szes Fe lek Kon fe ren ci á já nak elsõ ülé sét az
Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól szá mí tott egy
éven be lül meg kell tar ta ni. Ha a Kon fe ren cia más ként nem 
dönt, a ren des ülé sek re há rom éven ként kell sort ke rí te ni.

4. A Kon fe ren cia rend kí vü li ülé sei bár mely más idõ -
pont ban meg ren dez he tõk, amennyi ben a Kon fe ren cia ren -
des ülé sén el ha tá roz za, avagy a Ré szes Fe lek bár me lyi ke
írás ban kéri, gon dos kod va ar ról, hogy a Tit kár ság a ké rést
há rom hó na pon be lül tu das sa a Ré szes Fe lek kel és ezt a
Ré szes Fe lek leg alább egy har ma da tá mo gas sa.

5. A Ré szes Fe lek ha tá roz hat nak ar ról, hogy ülé se i ken
meg fi gye lõ ként részt ve gyen:

a) bár mely más ál lam,
b) bár mely nem ze ti, kor mány kö zi vagy nem kor mány -

za ti szer ve zet, amely az Egyez mény hez kap cso ló dó te vé -
keny sé get foly tat.

A meg fi gye lõk be bo csá tá sá nak és rész vé te lé nek fel té te -
le it a Mû kö dé si Sza bály zat ban kell rög zí te ni. A meg fi gye -
lõk bár mi lyen, az Egyez mény tár gyá val össze füg gõ tá jé -
koz ta tást vagy je len tést elõ ter jeszt het nek.

6. A Kon fe ren cia ha tá ro za ta it egy han gú lag hoz za meg.

15. Cikkely

Titkárság

1. A Tit kár ság ezen nel lét re jön.

2. A Tit kár ság fel ada tai:
a) a Kon fe ren cia ülé se i nek elõ ké szí té se és a szük sé ges

szol gál ta tá sok biz to sí tá sa,
b) a be ér ke zõ je len té sek össze ál lí tá sa és elõ ter jesz té se,
c) te vé keny sé gé nek ko or di ná lá sa más kap cso ló dó

nem zet kö zi tes tü le tek és egyez mé nyek tit kár sá ga i val,
d) je len té sek ké szí té se fel ada ta i nak el lá tá sá ról a je len

Egyez mény és Jegy zõ köny vei alap ján, be le ért ve a pénz -
ügyi je len té se ket is, to váb bá ezek elõ ter jesz té se a Kon fe -
ren ci á nak,

e) a je len Egyez mény hez kap cso ló dó té má jú ku ta tá sok, 
kap cso lat tar tás és in for má ció cse re elõ se gí té se,

f) bár mely más, a Kon fe ren cia ál tal meg ha tá ro zott tit -
kár sá gi fel ada tok el lá tá sa.

16. Cikkely

Alárendelt testületek

A 14. Cik kely 2. e) pont ja sze rint lét re ho zott alá ren delt
tes tü le tek, köz tük te ma ti kus mun ka cso por tok, a Kon fe ren -
cia szá má ra szük ség sze rint szak ér tõi se gít ség gel, tá jé koz -
ta tás sal és ta náccsal szol gál nak, a Kár pá tok vé del mé vel és
fenn tart ha tó fej lesz té sé vel kap cso la tos szak mai kér dé sek -
ben.

17. Cikkely

Pénzügyi hozzájárulások

Min den Ré szes Fél hoz zá já rul az Egyez mény ren des
költ ség ve té sé hez a Kon fe ren cia ál tal meg ha tá ro zott hoz -
zá já ru lá si ská la sze rint.
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18. Cikkely

Jegyzõkönyvek

1. Az Egyez mény hez bár me lyik Ré szes Fél ja va sol hat
Jegy zõ köny ve ket.

2. A Jegy zõ könyv-ter ve ze te ket a Tit kár sá gon ke resz tül 
kell el jut tat ni az összes töb bi Ré szes Fél hez, leg alább hat
hó nap pal a Kon fe ren cia azon ülé se elõtt, ame lyen azo kat
tár gyal ni fog ják.

3. A Jegy zõ köny ve ket a Kon fe ren cia ülé se in fo gad ják
el és ír ják alá. A Jegy zõ köny vek ha tály ba lé pé se, mó do sí -
tá sa és fel mon dá sa a je len Egyez mény 19. és a 21. Cik ke -
lyé nek 2–4. pont ja, va la mint 22. Cik ke lye sze rint tör té nik.
Csak az Egyez mény Ré szes Fele vál hat a Jegy zõ köny vek
Ré szes Fe lé vé.

19. Cikkely

Az Egyezmény módosítása

1. Bár mely Ré szes Fél ja va sol hat mó do sí tá so kat az
Egyez mény hez.

2. Az Egyez mény hez ja va solt mó do sí tá so kat a Tit kár -
sá gon ke resz tül kell el jut tat ni az összes töb bi Ré szes Fél -
hez, leg alább hat hó nap pal a Kon fe ren cia azon ülé se elõtt,
ame lyen a mó do sí tást tár gyal ni fog ják.

3. A Kon fe ren ci á nak az Egyez mény hez ja va solt mó do -
sí tá so kat egy han gú lag kell el fo gad nia.

4. Az Egyez mény mó do sí tá sai ra ti fi ká lás, jó vá ha gyás
vagy el fo ga dás tár gyát kell hogy ké pez zék. A mó do sí tá sok 
a ne gye dik ra ti fi ká ci ós, jó vá ha gyá si vagy el fo ga dá si esz -
köz el he lye zé sé nek idõ pont já tól szá mí tott 90. na pon lép -
nek ha tály ba. Ez után a mó do sí tá sok bár mely más Ré szes
Fél szá má ra az õ ra ti fi ká lá si, jó vá ha gyá si vagy el fo ga dá si
esz kö zé nek el he lye zé sé tõl szá mí tott 90. na pon lép nek ha -
tály ba.

20. Cikkely

Viták rendezése

A Ré szes Fe lek nek az Egyez mény ér tel me zé sé bõl vagy
vég re haj tá sá ból ke let ke zõ vi tá it tár gya lá sok kal vagy a
nem zet kö zi jog gal egye zõ más mó don kell ren dez ni.

21. Cikkely

Hatálybalépés

1. Je len Egyez mény a Le té te mé nyes nél 2003. má jus
22-tõl 2004. má jus 22-ig alá írás ra nyit va áll.

2. Az Egyez mény az Alá írók ré szé rõl ra ti fi ká lás, el fo -
ga dás vagy jó ha gyás tár gyát ké pe zi. Az Egyez mény csat -
la ko zás ra nyit va áll a nem-Alá írók szá má ra. A ra ti fi ká lá si,
el fo ga dá si, jó vá ha gyá si és csat la ko zá si esz kö zö ket a Le té -
te mé nyes nél kell el he lyez ni.

3. Az Egyez mény a ne gye dik ra ti fi ká lá si, jó vá ha gyá si,
el fo ga dá si vagy csat la ko zá si esz köz el he lye zé sét kö ve tõ
90. na pon lép ha tály ba.

4. Ez után az Egyez mény bár mely más Ré szes Fél szá -
má ra az õ ra ti fi ká lá si, jó vá ha gyá si, el fo ga dá si vagy csat la -
ko zá si esz kö zé nek el he lye zé sé tõl szá mí tott 90. na pon lép
ha tály ba.

22. Cikkely

Felmondás

Bár mely Ré szes Fél fel mond hat ja az Egyez ményt a Le -
té te mé nyes hez in té zett írá sos ér te sí tés út ján. A fel mon dás
az ér te sí tés nek a Le té te mé nyes ál ta li át vé te le idõ pont já tól
szá mí tott 180. nap tól ér vé nyes.

23. Cikkely

Letéteményes

1. Az Egyez mény le té te mé nye se Uk raj na Kor má nya.

2. A Le té te mé nyes nek kell ér te sí te nie az összes töb bi
Ré szes Fe let:

a) az Egyez mény hez és an nak Jegy zõ köny ve i hez bár -
mely alá írás ról;

b) bár mely ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si esz köz le tét be he lye zé sé rõl;

c) az Egyez mény, úgy szin tén an nak Jegy zõ köny vei és
azok mó do sí tá sai ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ról, to váb bá 
bár mely más Ré szes Fél szá má ra tör té nõ ha tály ba lé pé sé -
nek idõ pont já ról;

d) bár mely, az Egyez mény és an nak Jegy zõ köny vei
fel mond ásá sá ra vo nat ko zó ér te sí tés rõl, va la mint ar ról az
idõ pont ról, amely tõl szá mít va a fel mon dás ér vé nyes az
adott Ré szes Fél re néz ve,

e) bár mely, az 1. Cik kely 2. pont ja sze rin ti nyi lat ko zat ról.

Ké szült Ki jev ben, 2003. má jus 22-én, egy ere de ti pél -
dány ban, an gol nyel ven.
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Az Egyez mény ere de ti pél dá nya a Le té te mé nyes nél ke -
rül el he lye zés re, amely hi te les má so la tot küld min den Ré -
szes Fél szá má ra.

En nek hi te lé ül, az erre meg fe le lõ en fel ha tal ma zott alul -
írot tak, a je len Egyez ményt alá ír ták:

Cseh Köz tár sa ság Kor má nya ré szé rõl
Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ré szé rõl
Len gyel Köz tár sa ság Kor má nya ré szé rõl
Ro má nia Kor má nya ré szé rõl
Szer bia és Mon te neg ro Kor má nya ré szé rõl
Szlo vák Köz tár sa ság Kor má nya ré szé rõl
Uk raj na Kor má nya ré szé rõl”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 4-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter – az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val – gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
308/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek

kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. tör vény
végrehajtásának egyes szabályairól  szóló

143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  §-a (5) be -
kez dé sé nek a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény vég re haj tá sá -
nak egyes sza bá lya i ról  szóló 143/2005. (VII. 27.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) a kö vet ke zõ al -
cím mel és 15/A–15/D.  §-sal egé szül ki:

„Számlavezetési díj

15/A.  § A ki bo csá tá si egy sé gek köz hi te les nyil ván tar tá -
sá ért és ke ze lé sé ért e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott mér té kû szám la ve ze té si dí jat (a to váb bi ak -
ban: szám la ve ze té si díj) kell fi zet ni.

15/B.  § (1) A szám la ve ze té si dí jat az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség 
(a to váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség) Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett 10032000-00287261-00000000 elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.

(2) A ki bo csá tás egy ség-for gal mi jegy zék hez kap cso ló -
dó üze mel te tõi szám la és a sze mé lyi szám la ese té ben a
szám la ve ze té si dí jat – a 15/C.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a szám la tu laj do no sa éven te a tárgy év ja nu ár 31-ig
kö te les meg fi zet ni a Fõ fel ügye lõ ség ál tal tárgy év ja nu ár
5-ig ki ál lí tott és a tu laj do nos ré szé re meg kül dött szám la
alap ján.

(3) A szám la ve ze té si dí jat át uta lá si meg bí zás sal kell tel -
je sí te ni vagy kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal pos tai úton
be fi zet ni.

(4) A szám la ve ze té si díj az el já ró köz igaz ga tá si szerv
be vé te le. A szám la ve ze té si dí jat a Fõ fel ügye lõ ség a ki bo -
csá tás egy ség-for gal mi jegy zék mû köd te té sé re for dít ja.

(5) A Fõ fel ügye lõ ség a szám la ve ze té si dí jak ról nyil ván -
tar tást ve zet.

15/C.  § (1) A szám la ve ze té si dí jat, amennyi ben a szám -
la nyi tá sá ra év köz ben ke rül sor, a szám la nyi tá sát kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül kell be fi zet ni a Fõ fel ügye lõ ség ál tal a
szám la nyi tá sá val egy ide jû leg ki ál lí tott és a tu laj do nos ré -
szé re meg kül dött szám la alap ján.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben szám la ve ze té si
dí jat a szám la nyi tást kö ve tõ nap tól a tárgy év de cem ber
31-ig ter je dõ idõ szak ra kell fi zet ni.

(3) A szám la ve ze té si díj mér té ke az (1) be kez dés ben
fog lalt eset ben e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott
éves díj nak a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szak ra
esõ ará nyos ré sze.

(4) Ha a ki bo csá tás egy ség-for gal mi jegy zék hez kap cso -
ló dó üze mel te tõi szám lát és sze mé lyi szám lát a tu laj do nos
év köz ben meg szün te ti, a Fõ fel ügye lõ ség a szám la meg -
szün te té sét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül vissza utal ja a tu laj -
do nos ré szé re a szám la meg szün te té sét kö ve tõ nap tól a
tárgy év de cem ber 31-ig ter je dõ idõ szak ra esõ szám la ve ze -
té si dí jat.

15/D.  § (1) Ha a tu laj do nos díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek 
ha tár idõ ben nem tesz ele get ké se del mi pót lé kot kö te les fi -
zet ni, a jegy zék ke ze lõ pe dig – a ki bo csá tá si egy sé gek tör -
lé sét és vissza adá sát ki vé ve – le tilt min den to váb bi olyan
át ru há zást, amely a szám lán lévõ ki bo csá tá si egy sé gek
mennyi sé gét csök ken te né (a to váb bi ak ban: szám la blok ko -
lás). A jegy zék ke ze lõ a szám la blok ko lás té nyé rõl ér te sí ti
az érin tet te ket.

(2) A ké se del mi pót lék mér té ke min den nap tá ri nap után 
a fel szá mí tás idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat
két sze re sé nek 365-öd ré sze. A ké se del me sen meg fi ze tett
ké se del mi pót lék után nem szá mít ha tó fel ké se del mi
 pótlék.

(3) A jegy zék ke ze lõ a szám la blok ko lá sát a szám la ve ze -
té si díj be fi ze té se után old ja fel. A szám la blok ko lá sá nak
fel ol dá sá ról a jegy zék ke ze lõ ér te sí ti az érin tet te ket.”
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2.  §

A Korm. ren de let 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv és a 280/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi ha tá ro zat sze rin ti ki bo csá tás for gal mi-jegy zé kek egy sé -
ge sí tett és biz ton sá gos rend sze ré rõl  szóló, 2004. de cem ber
21-i 2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let 8. cik ke (1) be kez dé -
sé nek, 38. cik ke (1) és (2) be kez dé sé nek, 44. cik ke (1) és
(2) be kez dé sé nek, va la mint 74. cik ké nek a vég re haj tá sá hoz
szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

3.  §

A Korm. ren de let e ren de let mel lék le té vel meg ál la pí tott
2. szá mú mel lék let tel egé szül ki, egy ide jû leg a Korm. ren -
de let mel lék le te 1. szá mú mel lék let re mó do sul.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a 2003/87/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv és a 280/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ha tá ro zat sze rin ti ki bo csá tás for gal mi-jegy zé kek
egy sé ge sí tett és biz ton sá gos rend sze ré rõl  szóló, 2004. de -
cem ber 21-i 2216/2004/EK bi zott sá gi ren de let 74. cik ké -
nek a vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet 
a 308/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet 
a 143/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez]

I.

A kibocsátásegység-forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlavezetési díj mértéke és alapja

Sor szám
 (fõ)  al szám

A ki bo csá tás egy ség-for gal mi 
jegy zék hez kap cso ló dó szám lák

(ki bo csá tás egy ség mennyi ség/év)

A szám la ve ze té si 
díj mér té ke

(Ft/év)

1. Üze mel te tõi szám la

1.1. –10 000 20 000

1.2. 10 001–100 000 61 000

1.3. 100 001–1 000 000 142 000

Sor szám
 (fõ)  al szám

A ki bo csá tás egy ség-for gal mi 
jegy zék hez kap cso ló dó szám lák

(ki bo csá tás egy ség mennyi ség/év)

A szám la ve ze té si 
díj mér té ke

(Ft/év)

1.4. 1 000 001–3 000 000 285 000

1.5. 3 000 001 ki bo csá tás tól 610 000

2. Sze mé lyi szám la 35 000

II.

A kibocsátásegység-forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
üzemeltetõi számlavezetési díj alapja

Ki bo csá tás egy ség-for gal mi jegy zék hez kap cso ló dó
üze mel te tõi szám la ese té ben a díj fi ze tés alap ja a Nem ze ti
Ki osz tá si Lis tá ban a tárgy év re ki osz tan dó ki bo csá tá si egy -
ség mennyi sé ge [ki bo csá tá si egy ség-mennyi ség (t)/év] lé -
te sít mé nyen ként.

A  Kormány 
311/2005. (XII.  25.) Korm.

rendelete

a nyilvánosság környezeti információkhoz való
hozzáférésének rendjérõl

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kvt.) 
110.  §-a (7) be kez dé sé nek r) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a kör nye ze ti in for má ci ó ra, va la mint
a Kvt. 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kör nye -
ze ti in for má ci ó val ren del ke zõ szerv re ter jed ki.

2.  §

A meg je le né si for má já tól füg get le nül kör nye ze ti in for -
má ció min den olyan in for má ció (adat), amely vo nat ko zik

a) a kör nye zet re, il let ve a kör nye ze ti ele mek ál la po tá ra
– ide ért ve a bi o ló gi ai sok fé le sé get és an nak össze te võ it,
va la mint a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze te ket –,
va la mint az ezen ele mek kö zöt ti köl csön ha tás ra;
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b) a kör nye zet ter he lés re, ide ért ve a zaj, su gár zás, hul la -
dék, ra dio ak tív hul la dék kör nye zet be tör té nõ köz vet len
vagy köz ve tett ki bo csá tá sá ra, ha az ha tás sal van vagy va -
ló szí nû leg ha tás sal le het a kör nye zet a) pont ban meg ha tá -
ro zott ele me i re;

c) kör nye zet tel össze füg gõ in téz ke dé sek re, kü lö nö sen
az azok kal kap cso la tos ága za ti po li ti ká ra, jog sza bá lyok ra,
ter vek re, prog ra mok ra, meg ál la po dá sok ra, il let ve az a) és
b) pont ban meg ha tá ro zot tak ra ha tás sal lévõ vagy va ló szí -
nû leg ha tás sal lévõ te vé keny sé gek re, va la mint a kör nye zet 
és a kör nye ze ti ele mek vé del mé re ho zott in téz ke dé sek re és 
te vé keny sé gek re;

d) a kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok vég re haj tá sá ról
 szóló je len té sek re;

e) a c) pont ban em lí tett in téz ke dé sek és te vé keny sé gek
ke re te in be lül hasz nált, költ ség ha té kony sá gi és más gaz -
da sá gi elem zé sek re és fel te vé sek re;

f) az em be ri egész ség és biz ton ság ál la po tá ra – ide ért ve 
az élel mi szer lánc szennye zõ dé sét, az em be ri élet fel té te le -
ket, a kul tu rá lis hely szí ne ket és épít mé nye ket – amennyi -
ben azok ra a kör nye ze ti ele mek ál la po ta vagy eze ken az
ele me ken ke resz tül a b) vagy c) pont ban em lí tett bár mi -
lyen té nye zõ vagy in téz ke dés ha tás sal van vagy ha tás sal
le het.

3.  §

A kör nye ze ti in for má ci ó val ren del ke zõ szerv elekt ro ni -
ku san vagy más mó don – ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – köz zé te szi a nyil vá nos ság szá má ra a kö vet ke zõ
kör nye ze ti in for má ci ó kat tar tal ma zó do ku men tu mo kat:

a) a nem zet kö zi szer zõ dé sek, jog sza bá lyok, ide ért ve az 
Eu ró pai Kö zös sé gi jogi ak tu sok, va la mint ezek vég re haj -
tá sá ról  szóló je len té sek;

b) a kör nye zet tel kap cso la tos ága za ti po li ti kák, stra té -
gi ák, ter vek és prog ra mok, va la mint ezek vég re haj tá sá ról
 szóló je len té sek;

c) a kör nye zet ál la pot-je len té sek;
d) a kör nye zet re ha tást gya kor ló vagy va ló szí nû leg ha -

tást gya kor ló te vé keny sé gek ese ti vagy fo lya ma tos meg fi -
gye lé sé bõl szár ma zó ada tok vagy az eze ket össze fog la ló
ada tok;

e) a kör nye ze ti ele mek re vo nat ko zó kör nye ze ti ha tás ta -
nul má nyok és koc ká zat elem zé sek;

f) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak, kü lö nö sen a
szerv bir to ká ban levõ vagy a szá má ra tá rolt kör nye ze ti in -
for má ci ók jegy zé ke.

4.  §

A kör nye ze ti in for má ci ó val ren del ke zõ szerv a kör nye -
ze ti in for má ci ót le he tõ ség sze rint elekt ro ni kus adat bá zi -
sok ban tart ja nyil ván, to váb bá a tech ni kai fel té te lek ren -
del ke zés re ál lá sa ese tén a kör nye ze ti in for má ci ót az in ter -

ne tes hon lap ján is meg je le ní ti és a meg je le ní tett ada to kat
szük ség sze rint fris sí ti.

5.  §

A kör nye ze ti in for má ci ó val ren del ke zõ szerv a 2.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott kör nye ze ti in for má ci ó ra vo -
nat ko zó in for má ció ké rés tel je sí té se so rán tá jé koz tat ja az
igény lõt a mé ré si el já rá sok ra vo nat ko zó in for má ció he lyé -
rõl, amennyi ben ez ren del ke zés re áll, ide ért ve az in for má -
ció össze ál lí tá sá nál hasz nált elem zé si, min ta vé te li és
 minta-elõkezelési mód sze re ket is, vagy a hasz nált szab vá -
nyo sí tott el já rás ról  szóló tá jé koz ta tást.

6.  §

Az em be ri egész sé get vagy a kör nye ze tet érõ köz vet len
fe nye ge tés ese tén – füg get le nül at tól, hogy em be ri te vé -
keny ség vagy ter mé sze ti ok idé zi elõ –, a kör nye ze ti in for -
má ci ó val ren del ke zõ szerv a bir to ká ban lévõ vagy szá má ra 
tá rolt kör nye ze ti in for má ci ót köz zé te szi a vár ha tó ki ha tás -
sal érin tett la kos ság szá má ra azon nal és ké se de lem nél kül,
le he tõ vé téve a fe nye ge tés bõl szár ma zó kár meg aka dá lyo -
zá sá ra vagy csök ken té sé re irá nyu ló in téz ke dé sek meg té te -
lét.

7.  §

A kör nye ze ti in for má ci ók hoz való nyil vá nos hoz zá fé rés 
gya kor la ti ta pasz ta la ta i ról  szóló je len tést a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter ké szí ti el és nyújt ja be a Bi zott -
ság ré szé re.

8.  §

Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

9.  §

Ez a kor mány ren de let a kör nye ze ti in for má ci ók hoz való 
nyil vá nos hoz zá fé rés rõl és a 90/313/EGK irány elv ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2003. ja nu ár 28-i
2003/4/EK eu ró pai par la men ti és a ta ná csi irány elv 2. cikk
(1) be kez dé sé nek, 7. cikk (1), (2) és (4) be kez dé sé nek,
8. cikk (1) és (2) be kez dé sé nek és a 9. cikk (1) be kez dé sé -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
312/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelete

a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában, a 110.  §
(7) be kez dés f) pont já ban, va la mint a víz gaz dál ko dás ról
 szóló 1995. évi LVII. tör vény 14.  § (6) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak -
ban: Kr.) 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fel ügye lõ ség an nak a ki bo csá tó nak, aki en ge -
déllyel olyan fel szín alat ti vi zet hasz nál, amely va la mely
szennye zõ anyag-tar ta lom te kin te té ben meg ha lad ja a kü -
lön jog sza bály ban1 elõ írt ki bo csá tá si ha tár ér té ket, a te rü le -
ti ki bo csá tá si vagy tech no ló gi ai ha tár ér ték nél eny hébb
vagy szi go rúbb ki bo csá tá si ha tár ér té ket ál la pít hat meg, a
be fo ga dó ter hel he tõ sé gé re fi gye lem mel.”

2.  §

A Kr. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A bír sá got a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 
hó nap 15. nap já ig kell a ha tá ro zat ban meg je lölt ked vez -
mé nye zett ré szé re (bank szám lá já ra) be fi zet ni]

„b) csa tor na bír ság fi ze té se ese té ben a bír ság 97%-át a
ha tá ro zat ban ked vez mé nye zett ként meg je lölt szol gál ta tó
és a bír ság 3%-át, de leg fel jebb 300 000 Ft-ot az el sõ fo kú
ha tá ro za tot meg ho zó fel ügye lõ ség 
ré szé re.”

3.  §

A Kr. 38.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új d) pont tal 
egé szül ki:

[(2) Meg lé võ lé te sít mé nyek ese té ben:]
„d) az ener ge ti kai célú ter mál víz hasz no sí tás ese tén a tü -

rel mi idõ 2012. de cem ber 31.”

4.  §

(1) A Kr. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

1 A víz szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl és
al kal ma zá suk egyes sza bá lya i ról  szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let.

„(3) A csa tor na bír ság ról  szóló 204/2001. (X. 26.) Korm. 
ren de let (a to váb bi ak ban: Csbr.) 2006. jú li us 1-jén vesz ti
ha tá lyát az zal, hogy az ab ban fog lalt ren del ke zé sek a
2005. de cem ber 31-ig le foly ta tott el len õr zé sek re és bír sá -
go lás ra al kal maz ha tók, olyan lé te sít mé nyek köz csa tor ná -
ba ve ze tett ki bo csá tá sai ese tén, me lyek az e ren de let 25.  §
sze rin ti en ge dé lye zé si el já rás ban meg szer zett jog erõs en -
ge déllyel még nem ren del kez nek vagy a 25.  § sze rint nem
en ge dély kö te le sek.” 

(2) A Kr. 41.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A Rek. 4–7.  §-a, va la mint 20.  §-ának (2) be kez dé se
2006. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti az zal, hogy az ott elõ ír ta -
kat a 2005. de cem ber 31-ig le foly ta tott el len õr zé sek alap -
ján ki szab ha tó bír ság kap csán kell al kal maz ni olyan meg -
lé võ lé te sít mé nyek szenny víz ki bo csá tá sá nak el len õr zé sé -
re és bír sá go lá sá ra, me lyek az e ren de let 25.  §-a sze rin ti
en ge dé lye zé si el já rás ban vagy a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge
vé del mé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 203/2001. (X. 26.)
Korm. ren de let alap ján meg szer zett jog erõs en ge déllyel
nem ren del kez nek.”

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg

a) a Kr. 38.  § (3) be kez dé sé ben a „kell ki szab ni a 38.  §
(2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel.” szö veg rész he lyé -
be a „kell ki szab ni a 39.  § (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé -
te lé vel.” szö veg rész lép, to váb bá

b) a Kr. 34.  § (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
313/2005. (XII. 25.) Korm.

rendelete

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási
és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl  szóló

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel
összefüggésben egyes további kormányrendeletek

módosításáról

A Kor mány a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hgt.) 59.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c), e) és g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 37



1.  §

A hul la dék kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gek rõl  szóló 164/2003. (X. 18.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. ren de let) 1.  §-ának 
(1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Hgt. ha tá lya alá tar to zó min den hul la dék ra,
b) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel va la -

mennyi ter mé sze tes és jogi sze mély re, jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve zet re, aki vagy amely az a) pont sze rin ti hul -
la dé kot ter mel, bir to kol, ke zel, vagy a gyár tói fe le lõs ség
alap ján a hul la dék ká vált ter mék vissza vé te lé rõl, ke ze lé sé -
rõl gon dos ko dik.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Hgt. 51.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott in gat lan tu laj do no sok ra az in -
gat la non, te lep he lyen ke let ke zõ te le pü lé si hul la dé ka ik te -
kin te té ben, amennyi ben azt szer zõ dés alap ján ki zá ró lag a
hul la dék ke ze lést vég zõ köz szol gál ta tó nak ad ják át.”

2.  §

A Korm. ren de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„3.  § A hul la dék ter me lõ je, bir to ko sa (a to váb bi ak ban
együtt: ter me lõ) és ke ze lõ je – a szál lí tó ki vé te lé vel – te lep -
he lyen ként nap ra kész nyil ván tar tást ve zet a te vé keny sé ge
so rán kép zõ dõ, vagy egyéb mó don bir to ká ba ju tott, va la -
mint a más tól át vett és az ál ta la ke zelt, il let ve más nak át -
adott, a hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály
sze rint kód szám mal és meg ne ve zés sel azo no sí tott hul la -
dék mennyi sé gé rõl és össze té te lé rõl. A te lep he lyi nyil ván -
tar tás tar tal maz za az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot -
ta kon kí vül a kü lön jog sza bály ban1 az adott hul la dék ra vo -
nat ko zó hul la dék gaz dál ko dá si te vé keny ség hez kap cso ló -
dó ada tot.”

3.  §

A Korm. ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hul la dék ke ze lõ je – a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – nyil ván tar tá sát az e ren de let 1. szá mú
mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal ala -

kít ja ki és ve ze ti. A hul la dék ke ze lé si te vé keny ség so rán
ke let ke zõ hul la dé kot és a kü lön jog sza bály2 alap ján
vissza vett hul la dé kot el kü lö ní tet ten, a ter me lõ re vo nat ko -
zó adat tar ta lom mal kell nyil ván tar ta ni.”

4.  §

A Korm. ren de let 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) Rend sze res adat szol gál ta tás ra te lep he lyen ként
– a szál lí tó ki vé te lé vel – a hul la dék ke ze lõ je, to váb bá az a
ter me lõ kö te le zett, amely ese té ben a gaz dál ko dó szer ve -
zet nél fog lal koz ta tot tak szá ma el éri a 10 fõt, vagy a tárgy -
év ben a te lep he lyen ke let ke zett (bir to kolt) hul la dé kok
összes mennyi sé ge meg ha lad ja

a) ve szé lyes hul la dék ese té ben a 200 kg-ot, vagy
b) nem ve szé lyes hul la dék ese té ben a 2000 kg-ot, vagy
c) nem ve szé lyes épí té si és bon tá si hul la dék ese té ben

az 5000 kg-ot.”

5.  §

A Korm. ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A 7.  § (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás ra
kö te le zett hul la dék ke ze lõ nek és a hul la dék ter me lõ jé nek a
kö te le zett ség ke let ke zé sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül e
ren de let 6. és 7. szá mú mel lék le té nek ki töl té sé vel és be -
kül dé sé vel be kell je lent kez nie a Hul la dék gaz dál ko dá si
In for má ci ós Rend szer be (HIR).”

6.  §

A Korm. ren de let 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hul la dék ter me lõ jé nek nem kell ada tot szol gál tat -
nia azon hul la dék ról, ame lyet szer zõ dés alap ján köz szol -
gál ta tó nak, il let ve kü lön jog sza bály3 alap ján be jegy zett, a
hul la dék vissza vé te lé re kö te le zett nek, vagy az zal szer zõ -
dés ben álló át ve võ nek ad át.”

2 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul -
la dék ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról, 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let
az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl,
267/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl,
109/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let az ele mek és az ak ku mu lá to rok hul la dé -
ka i nak vissza vé te lé rõl, 20/2005. (VI. 10.) EüM ren de let a hu mán gyógy sze -
rek és cso ma go lá suk hul la dé ka i nak ke ze lé sé rõl, 103/2003. (IX. 11.) FVM
ren de let a nö vény vé dõ szer rel szennye zett cso ma go ló esz köz-hul la dé kok ke -
ze lé sé rõl.

3 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék 
ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról, 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let az elekt -
ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl, 267/2004.
(IX. 23.) Korm. ren de let a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl, 109/2005. (VI. 23.)
Korm. ren de let az ele mek és az ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl,
20/2005. (VI. 10.) EüM ren de let a hu mán gyógy sze rek és cso ma go lá suk hul la -
dé ka i nak ke ze lé sé rõl, 103/2003. (IX. 11.) FVM ren de let a nö vény vé dõ szer rel
szennye zett cso ma go ló esz köz-hul la dé kok ke ze lé sé rõl.
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1 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de let a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul -
la dék ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról, 120/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let
az Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li, az oda irá nyu ló és az on nan ki fe lé tör té nõ hul -
la dék szál lí tás fel ügye le té rõl és el len õr zé sé rõl, 264/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé -
te lé rõl, 267/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl, 
15/2004. (X. 8.) KvVM ren de let az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek
hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról, 22/2001. (X. 10.) KöM ren de -
let a hul la dék le ra kás, va la mint a hul la dék le ra kók le zá rá sá nak és utó gon do zá -
sá nak sza bá lya i ról és egyes feltételeirõl.



7.  §

A Korm. ren de let 10.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[10.  § Amennyi ben jog sza bály el té rõ en nem ren del ke -
zik, a rend sze res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek]

„c) nem ve szé lyes hul la dék ról ke ze lés re tör té nõ át vé te -
lé nek ese té ben a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 1. nap já ig”
[szol gál tat nak ada tot.]

8.  §

A Korm. ren de let 11.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az adat szol gál ta tás nyom tat vá nyon vagy elekt ro ni -
kus adat hor do zón (így pél dá ul: CD, flop py le mez) vagy a
kü lön jog sza bály ban4 meg ha tá ro zot tak sze rin ti fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus do -
ku men tum út ján, va la mint a kü lön jog sza bály5 sze rin ti
ügy fél ka pu igény be vé te lé vel tel je sít he tõ. A nyom tat vá -
nyon és az elekt ro ni kus adat hor do zón be nyúj tott adat szol -
gál ta tás hi te le sí té se az e ren de let 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti nyom tat vány alá írá sá val tör té nik.

(3) Az e ren de let ben elõ írt ala ki és tar tal mi elõ írá sok nak 
nem meg fe le lõ ada tot szol gál ta tó, il let ve az adat szol gál ta -
tást el mu lasz tó kö te le zet tet a fel ügye lõ ség az adat szol gál -
ta tás leg fel jebb har minc na pon be lü li he lyes bí té sé re, il let -
ve az adat szol gál ta tás tel je sí té sé re szó lít ja fel.”

9.  §

A Korm. ren de let 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12.  § (1) A fel ügye lõ sé gek
a) a rend sze res éves adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek

ada ta it min den év au gusz tus 1-jé ig,
b) a ne gyed éves adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek ada ta it

a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 40. mun ka na pig
dol goz zák fel.

(2) A fel ügye lõ ség az adat szol gál ta tás ban fog lal ta kat
el len õr zi. Az el len õr zés so rán az adat szol gál ta tás alap já ul
szol gá ló nyil ván tar tá si, va la mint a hul la dék szál lí tó ja ese -
té ben a 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti do ku men tá ci ó kat az el -
len õr zött a fel ügye lõ ség kép vi se lõ jé nek kö te les át ad ni.

(3) Amennyi ben a kö te le zett nyil ván tar tá si és adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, a kü lön jog sza bály6

sze rint meg ál la pí tott hul la dék gaz dál ko dá si bír ság meg fi -
ze té sé re kö te les.

(4) Az ada tok a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ré szé re
sta tisz ti kai cél ra át ad ha tó ak.”

4 2001. évi XXXV. tör vény az elekt ro ni kus alá írás ról, 3/2005. (III. 18.)
IHM ren de let az elekt ro ni kus alá írás sal kap cso la tos szol gál ta tá sok ra és ezek
szol gál ta tó i ra vo nat ko zó rész le tes kö ve tel mé nyek rõl.

5 2004. évi CXL. tör vény a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról.

6 271/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let a hul la dék gaz dál ko dá si bír ság
mér té ké rõl, va la mint ki sza bá sá nak és meg ál la pí tá sá nak mód já ról.

10.  §

A Korm. ren de let 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„15.  § (1) Ez a ren de let a hul la dé kok ról  szóló – a
91/156/EGK ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1975. jú li us
15-i 75/442/EGK ta ná csi irány elv 14. cik ké nek való meg -
fe le lést szol gál ja.

(2) Ez a ren de let a hul la dé kok ra vo nat ko zó sta tisz ti ká -
ról  szóló, 2002. no vem ber 25-i 2150/2002/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let 1. és 3. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

11.  §

A Korm. ren de let 1., 3., 4. és 5. szá mú mel lék le te he lyé -
be e ren de let 1–4. szá mú mel lék le te lép.

12.  §

A hul la dék gaz dál ko dá si bír ság mér té ké rõl, va la mit ki -
sza bá sá nak mód já ról  szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: Hbr.) 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bír ság mér té ke – a 2.  § (4)–(7) és a 3.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – az e ren de let ben meg ha tá -
ro zott alap bír sá gok és az azt mó do sí tó té nye zõk höz hoz zá -
ren delt szor zó szá mok szor za ta ként, a mel lék let ben fog lal -
tak sze rint ki szá mí tott összeg.”

13.  §

(1) A Hbr. 2.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e § (2) be kez dé sé nek ese te i ben alap bír ság, szor -
zó szám meg ál la pí tá sa és az 1.  § (5) be kez dés sze rin ti mér -
le ge lés nél kül a jegy zõ a bír sá got, a jog sér tés sú lyát fi gye -
lem be véve 1500 és 50 000 Ft kö zött ál la pít ja meg, az aláb -
bi ak együt tes tel je sü lé se ese tén:”

(2) A Hbr. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A hul la dé kok kal kap cso la tos tá jé koz ta tá si, adat -
szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si, il let ve nyil ván tar tás ba vé te -
li (be je lent ke zé si) kö te le zett sé gek, to váb bá az egye di hul -
la dék gaz dál ko dá si terv ké szí té se kö te le zett sé gé nek el mu -
lasz tá sa ese tén alap bír ság, szor zó szám meg ál la pí tá sa nél -
kül az il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság a bír sá got
200 000 Ft-ban ál la pít ja meg. A hul la dé kok kal kap cso la -
tos tá jé koz ta tá si, adat szol gál ta tá si és nyil ván tar tá si, il let ve 
nyil ván tar tás ba vé te li (be je lent ke zé si) kö te le zett sé gek nek
a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak nak nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén a bír sá got az il le té kes kör nye zet vé del mi
ha tó ság leg fel jebb 200 000 Ft-ban ál la pít hat ja meg.

(6) Az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek (a to -
váb bi ak ban: elekt ro mos be ren de zés) for gal ma zá sá val
kap cso la tos kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek, il let ve az
ilyen be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé re vo nat ko -
zó jog sza bá lyi elõ írá sok nem, vagy nem meg fe le lõ tel je sí -
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té se ese tén alap bír ság, szor zó szám meg ál la pí tá sa nél kül az 
il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság a bír sá got:

a) ha a gyár tó a tárgy évi be gyûj ten dõ hul la dék mennyi -
sé get nem tel je sí ti: 350 000 fo rint ban,

b) ha a gyár tó a vissza vé te li, vagy a ke res ke dõ az át vé -
te li kö te le zett sé gét nem tel je sí ti: 25 000 fo rint ban,

c) ha a gyár tó a hasz no sí tá si, va la mint az ár tal mat la ní -
tá si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, vagy az elekt ro mos be -
ren de zés ben a ve szé lyes anya gok al kal ma zá sá nak kü lön
jog sza bály ban7 meg ha tá ro zott ha tár ér té két túl lé pi 300 000
fo rint ban ál la pít ja meg.

(7) Az ele mek és ak ku mu lá to rok for gal ma zá sá val kap -
cso la tos kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek, il let ve az ele -
mek és ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak vissza vé te lé re vo -
nat ko zó jog sza bá lyi elõ írá sok nem vagy nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén alap bír ság, szor zó szám meg ál la pí tá sa
nél kül az il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság a bír sá got:

a) ha a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet a tárgy évi
be gyûj ten dõ hul la dék mennyi sé get nem tel je sí ti: a kö te le -
zett ség sze gés mér té ké vel ará nyos összeg, azon ban leg fel -
jebb 350 000 fo rint ban,

b) ha a gyár tó, il let ve a ko or di ná ló szer ve zet a vissza -
vé te li kö te le zett sé gét nem tel je sí ti: 450 000 fo rint ban,

c) ha a ke res ke dõ az át vé te li kö te le zett sé gét nem tel je -
sí ti: 50 000 fo rint ban – mely is mé telt kö te le zett ség sze gés
ese tén 100 000 fo rin tig ter jed het – ál la pít ja meg.”

14.  §

A Hbr. 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben a fel ve ze tõ mon dat
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bír ság a (3) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó -
don ki szá mí tott össze gét, va la mint a 2.  § (4)–(7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott össze gét”

15.  §

(1) A ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 3.  §-ának (5) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Bi zott ság mû kö dé si rend jét az 1. szá mú mel lék -
let ál la pít ja meg. Az 1. szá mú mel lék let ben elõ írt fel ada to -
kon túl a Bi zott ság el lát ja a hul la dé kok át vé te li kö ve tel mé -
nye i vel kap cso la tos egyéb, jog sza bály ban szá má ra meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.”

(2) A Vhr. 31.  §-ának (1) be kez dé sé ben a fel ve ze tõ
mon dat he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ve szé lyes hul la dé kok kal kap cso la tos ügyek ben el já -
ró kör nye zet vé del mi ha tó sá gok:”

(3) A Vhr. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

(4) A Vhr. 5. szá mú mel lék le té nek 1. ba) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

7 Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te -
lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let.

[1. Az el já rás ba – a mi nõ sí té si el já rás és a bír ság ki sza -
bá sá nak ki vé te lé vel – min dig be vo nan dó]

„ba) te lep hely hez kö tött és a fõ vá ros, me gye te rü le tén
be lü li be gyûj té si, szál lí tá si te vé keny ség ese tén 

elsõ fo kon: az il le té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz -
ga tó ság, a  fõvárosban a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi Igaz ga -
tó ság és a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság, 

má sod fo kon: az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság (OKF),”

16.  §

E ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide -
jû leg

a) a Hbr. 1.  § (5) be kez dé sé ben a „az e § (2) be kez dés
e) pont ja sze rin ti ese tek ki vé te lé vel” szö veg rész he lyé be a
„az e § (3) be kez dés e) pont ja sze rin ti ese tek ki vé te lé vel”
szö veg rész lép, to váb bá

b) a Hbr. 1.  §-a (3) be kez dé sé nek b), h) és i) pont ja, a
Hbr. 1.  §-ának (3) be kez dés a) pont já ban a „ , to váb bá
azok” és a „ , nyil ván tar tá si, be je len té si, adat szol gál ta tá si”
szö veg rész, va la mint a Hbr. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„ – a 2.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te lé vel –”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

17.  §

(1) Ez a ren de let a hul la dé kok ról  szóló – a 91/156/EGK
ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1975. jú li us 15-i
75/442/EGK ta ná csi irány elv 14. cik ké nek való meg fe le -
lést szol gál ja.

(2) Ez a ren de let a hul la dé kok ra vo nat ko zó sta tisz ti ká -
ról  szóló, 2002. no vem ber 25-i 2150/2002/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let 1. és 3. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

1. számú melléklet
a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

A hulladék termelõjének nyilvántartásában elõírt
adattartalom nem ve szé lyes és ve szé lyes hul la dék

ese tén, va la mint a hul la dék ke ze lõ jé nek
nyil ván tar tá sá ban elõ írt adat tar ta lom

1. A hul la dék ter me lõ jé nek nyil ván tar tá sá ban elõ írt
adat tar ta lom nem ve szé lyes hul la dék ese té ben
 

Ál ta lá nos ada tok:
A KAR/Ügy fél lap, il let ve KAR/Te lep hely lap és a Bo -

rí tó lap ki töl té sé hez szük sé ges ada tok
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A te lep he lyen fo lyó te vé keny sé gek fel so ro lá sa,
TEÁOR kód dal, meg ne ve zés sel

Nyi lat ko zat a nyil ván tar tás ada ta i nak va ló di sá gá ról

 Ada tok hul la dé kon ként:
Hul la dék ere de te (te vé keny ség, tech no ló gia meg ne ve -

zé se, TEÁOR kód ja)
Hul la dék meg ne ve zé se, kód ja
Üze mi gyûj tõ hely re szál lí tás gya ko ri sá ga
Cso ma go lá si mód
Fi zi kai meg je le né si for má ja
Amennyi ben a hul la dék a hul la dé kok jegy zé ké rõl  szóló

16/2001. (VII. 18.) KöM ren de let 1. § (3) be kez dé se sze -
rint fel so rolt R mon da tok kal jel le mez he tõ kom po nen se ket
tar tal maz, ezek tö meg kon cent rá ci ó ját (an nak iga zo lá sá ra,
hogy a hul la dék nem ve szé lyes ként ke rült be so ro lás ra)

A ke let ke zõ hul la dék mennyi sé ge (anyag for gal mi
egyen leg alap ján) (kg)

Az üze mi gyûj tõ he lyen tá rolt (gön gyö lí tett) össz -
mennyi ség be vé tel vagy ki adás után (kg)

A ke ze lés re (sa ját te lep he lyi ke ze lés re, ki szál lí tás ra) ki -
adott hul la dék mennyi sé ge (kg), az át ve võ neve, KÜJ és
KTJ szá ma, il let ve az ex port ra ke rü lõ hul la dék cél or szá ga

A ke ze lés re át adott hul la dék ke ze lé si kód ja
A ki szál lí tá sok kí sé rõ je gye i nek nyil ván tar tá sa (szál lí tó -

le vél)
Min den hul la dék moz gás hoz rög zí te ni kell an nak idõ -

pont ját
 

Tech no ló gi án kén ti nyil ván tar tás az 5.  § (3) be kez dés
b) pont ja ese tén:

A hul la dé kot ered mé nye zõ tech no ló gia meg ne ve zé se,
TEÁOR kód ja (ha van)

A tech no ló gia anyag mér le ge
A ke let ke zett fél kész és/vagy kész ter mé kek ter me lé si

ada tai

2. A hul la dék ter me lõ jé nek nyil ván tar tá sá ban elõ írt
adat tar ta lom ve szé lyes hul la dék ese té ben

 Ál ta lá nos ada tok:
A KAR/Ügy fél lap, il let ve KAR/Te lep hely lap és a Bo -

rí tó lap ki töl té sé hez szük sé ges ada tok
A te lep he lyen fo lyó te vé keny sé gek fel so ro lá sa,

TEÁOR kód dal, meg ne ve zés sel
Nyi lat ko zat a nyil ván tar tás ada ta i nak va ló di sá gá ról

 
Ada tok hul la dé kon ként:
Hul la dék ere de te (te vé keny ség, tech no ló gia meg ne ve -

zé se, TEÁOR kód ja)
Hul la dék meg ne ve zé se, kód ja
Üze mi gyûj tõ hely re szál lí tás gya ko ri sá ga
Cso ma go lá si mód
Fi zi kai meg je le né si for má ja
A hul la dék H ve szé lyes sé gi jel lem zõ je/jel lem zõi
A ve szé lyes sé get oko zó kom po nens meg je lö lé se

(C szá mok), a kom po nen sek tö meg kon cent rá ci ó ja, a hul -

la dék össze te võ i nek ké mi ai meg ne ve zé se (ki vé ve C33,
C35)

A hul la dék ve szé lyes sé ge: maró, ég he tõ, gyú lé kony,
rob ba nó ké pes, ir ri tá ló, to xi kus (érin tés re), to xi kus (be lé -
leg zés kor), to xi kus (le nye lés kor)

Ve szé lyes re ak ci ók: hõre, sav ra, nyo más ra, lúg ra, víz re, 
oxi dá ló ra, le ve gõ re, re du ká ló szer re, más ter mék re, mi lyen 
anya gok ese té ben?

A ke let ke zõ hul la dék mennyi sé ge (anyag mér leg alap -
ján) (kg)

Az üze mi gyûj tõ he lyen tá rolt (gön gyö lí tett) össz -
mennyi ség be vé tel vagy ki adás után (kg)

A ke ze lés re (sa ját te lep he lyi ke ze lés re, ki szál lí tás ra) ki -
adott hul la dék mennyi sé ge (kg), az át ve võ neve, KÜJ és
KTJ szá ma, il let ve az ex port ra ke rü lõ hul la dék cél or szá ga

A ke ze lés re át adott hul la dék ke ze lé si kód ja
A ki szál lí tá sok kí sé rõ je gye i nek nyil ván tar tá sa (SZ vagy 

K kí sé rõ jegy)
Min den hul la dék moz gás hoz rög zí te ni kell an nak idõ -

pont ját
 

Tech no ló gi án kén ti nyil ván tar tás:
A tech no ló gia le írá sa, ka pa ci tá sa
A tech no ló gia anyag mér le ge a kü lön jog sza bály ban1

elõ írt tar ta lom mal
A ke let ke zett fél kész és/vagy kész ter mé kek ter me lé si

ada tai

3. A hul la dék ke ze lõ jé nek nyil ván tar tá sá ban elõ írt
adat tar ta lom
 

A hul la dék ke ze lõ je a hul la dék át vé te lé nek pil la na tá tól
nem ve szé lyes hul la dék ke ze lé se ese tén az 1. pont sze rin ti, 
ve szé lyes hul la dék ke ze lé se ese tén a 2. pont sze rin ti ada to -
kat tart ja nyil ván ke ze lé si tech no ló gi án ként és hul la dé -
kon ként. A ke ze lés so rán ke let ke zõ hul la dé kok te kin te té -
ben a ke ze lõ a hul la dék ter me lõ jé re vo nat ko zó nyil ván tar -
tást ve zet.

Ezen fe lül a ke ze lés re át vett hul la dék ra vo nat ko zó adat -
szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sít he tõ sé gé nek ér de ké ben a 
ke ze lõ nek az aláb bi nyil ván tar tá si kö te le zett sé ge van:

A ke ze lés re át vett hul la dék kí sé rõ ok má nyai,
A hul la dék szár ma zá sá ra vo nat ko zó ada tok, im port ese -

tén az ex por tá ló or szág meg je lö lé sé vel
A ke ze lés re át vett hul la dék meg ne ve zé se, kód ja,

mennyi sé ge (kg)
A ke ze lés re ki adott hul la dék mennyi sé ge (kg)
A ke ze lés kód szá ma
Min den hul la dék moz gás hoz rög zí te ni kell an nak idõ -

pont ját

1 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let a ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos
te vé keny sé gek vég zé sé nek fel té te le i rõl.
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2. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let hez]
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3. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let hez]
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4. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[5. szá mú mel lék let a 164/2003. (X. 18.) Korm. ren de let hez]
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5. számú melléklet a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let hez]

Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

1. Ál ta lá nos elõ írá sok

1.1. Az or szág te rü le tén tör té nõ hul la dék moz gá sok kö ve té sé re a ve szé lyes hul la dék-for ga lom ban részt ve võk nek a je -
len sza bály zat ré szét ké pe zõ kí sé rõ je gye ket kell hasz nál ni uk:

Kí sé rõ jegy a ve szé lyes hul la dék szál lí tá sá hoz (a to váb bi ak ban: „SZ” kí sé rõ jegy). Ezt a la pot a ve szé lyes hul la dék ter -
me lõ je töl ti ki. Ez a kí sé rõ jegy a ke ze lõ ig do ku men tál ja a hul la dé kot.

Kí sé rõ jegy be gyûj tés sel szál lít ha tó ve szé lyes hul la dé kok hoz (a to váb bi ak ban: „K” lap). Ezt a la pot a be gyûj tõ töl ti ki
min den egyes be gyûj tés ese té ben.

1.2. A ve szé lyes hul la dé kok azo no sí tá sá ra a hul la dék jegy zék ben fel so rolt azo no sí tó szá mo kat kell hasz nál ni.

2. Rész le te zõ elõ írá sok

2.1. A ter me lõ kö te les min den ve szé lyes hul la dék-szál lít mányt 4 pél dá nyos, ál ta la ki töl tött „SZ” kí sé rõ jeggyel el lát ni.
2.2. A kí sé rõ jegy ne gye dik pél dá nya a ter me lõ nél ma rad. Az 1–3. pél dá nyo kat a szál lí tó ma gá val vi szi. A ke ze lõ a ve -

szé lyes hul la dék át vé te le után a 3. pél dányt vissza kül di a ter me lõ nek; ez zel iga zol ja a ter me lõ nek azt, hogy a ve szé lyes
hul la dék a bir to ká ba ke rült.

2.3. A ter me lõ kö te les a ke ze lõ szá má ra az „SZ” kí sé rõ je gyen kért ada to kon túl to váb bi ada to kat szol gál tat ni a ve szé -
lyes hul la dé kok ke let ke zé sé nek kö rül mé nye i rõl és ve szé lyes sé gi jel lem zõ i rõl, amennyi ben ezek a ke ze lõ kör nye ze té -
nek, sze mé lyé nek és be ren de zé se i nek vé del me, il let ve a ve szé lyes hul la dék szak sze rû ke ze lé se ér de ké ben szük sé ge sek.

2.4. A ter me lõ nek a ve szé lyes hul la dé kot tar tal ma zó cso ma go ló esz kö zön lát ha tó an fel kell tün tet nie az „SZ” kí sé rõ -
jegy szá mát és a hul la dék EWC kód szá mát.

2.5. Ha a ve szé lyes hul la dék kí sé rõ je gyé nek meg fe le lõ pél dá nya a szál lít mány út nak in dí tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül
nem ke rül vissza a ter me lõ höz, ak kor ezt a kö rül ményt a ter me lõ nek je len te nie kell a kör nye zet vé del mi fel ügye lõ ség ré -
szé re.

3. Szál lí tó, be gyûj tõ

3.1. A szál lí tó az „SZ” kí sé rõ jegy 1–3. pél dá nya it a szál lí tás so rán az egyéb szük sé ges do ku men tu mok kal együtt ma -
gá val vi szi. A ke ze lõ vel az át adás té nyét a kí sé rõ je gyen iga zol tat ja, és a 2. pél dányt iga zo lás ként meg õr zi, az 1. és a
3. pél dányt pe dig a ke ze lõ nél hagy ja.

3.2. Si ker te len szál lí tás ese tén az ere de ti kí sé rõ je gyet – fel tün tet ve raj ta az át adás meg hi ú su lá sá nak okát – át kell adni
a ter me lõ nek.

4. Be gyûj tõ já rat tal szál lít ha tó ve szé lyes hul la dé kok
(2000 kg-nál ki sebb mennyi ség ese té ben, il let ve ún. da ra bos hul la dé kok ese té ben)

4.1. A be gyûj tõ az át vett ve szé lyes hul la dé kért mint bir to ko sa fe lel te vé keny sé ge idõ tar ta ma alatt.
4.2. A be gyûj tés sel át ve he tõ ve szé lyes hul la dé kok szál lí tá sa a ter me lõ tõl a ke ze lõ höz „K” kí sé rõ jeggyel tör tén het (az

„SZ” kí sé rõ jegy he lyett). A „K” kí sé rõ je gyet a be gyûj tõ töl ti ki, azon a hul la dék ter me lõ je alá írá sá val iga zol ja a be gyûj tõ 
já rat tal szál lí tan dó hul la dék mennyi sé gét és össze té te lét.

A „K” kí sé rõ je gyet 2 pél dány ban kell ki töl te ni. „K” kí sé rõ jeggyel egy hul la dék ter me lõ tõl, al kal man ként, csak
2000 kg-nál ki sebb mennyi sé gû ve szé lyes hul la dék szál lít ha tó.

5. Ke ze lõ

5.1. Ve szé lyes hul la dé kot a ke ze lõ csak ab ban az eset ben ve het át, ha a ve szé lyes hul la dék ke ze lé sé re a fel ügye lõ ség -
tõl en ge déllyel ren del ke zik, és ha a hul la dé kot azo no sí tot ta a kí sé rõ je gyen fel tün te tet tel.

5.2. A ke ze lõ nek te lep he lye be lép te tõ pont ján a ve szé lyes hul la dék-szál lít mány ok má nya in sze rep lõ ada to kat egyez -
tet nie kell az en ge dé lyé ben lévõ fel ha tal ma zás sal és a bir to kos sal, il let ve a be gyûj tõ vel kö tött szer zõ dés ese tén a szer zõ -
dé sé ben rög zí tett ada tok kal.

A ke ze lõ nek meg kell gyõ zõd nie ar ról is, hogy a szál lí tott ve szé lyes hul la dék mennyi sé ge és össze té te le meg egye zik a
szer zõ dés ben rög zí tett ada tok kal.
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5.3. A ke ze lõ nek az át vé telt, a kí sé rõ jegy va la mennyi pél dá nyán, cég sze rû alá írá sá val iga zol nia kell.
A kí sé rõ jegy 1. pél dá nyát bi zony lat ként meg kell õriz ni.
A 2. pél dányt a szál lí tó nak, il let ve a be gyûj tõ nek kell át ad ni.
A kí sé rõ jegy 3. pél dá nyát a ter me lõ nek kell meg kül de ni.
5.4. A ke ze lõ meg ta gad hat ja a ve szé lyes hul la dék át vé te lét ak kor, ha az nem fe lel meg a szer zõ dés ben, il let ve a kí sé rõ

do ku men tu mok ban fog lal tak nak.

6. Ki töl té si út mu ta tó az „SZ”, il let ve a „K” kí sé rõ jegy hez
A meg je le né si for ma me zõ be a hul la dék 20 °C-on mu ta tott fi zi kai meg je le né si for má já nak meg fe le lõ kód szá mot kell

be ír ni a kö vet ke zõk sze rint:

Fi zi kai meg je le né si for ma Kód

Por P

Szi lárd S

Visz kó zus/pasz ta sze rû V

Fo lyé kony F

Gáz ne mû G

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 1–5%) 0

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag tar tal ma: 6–10%) 1

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 11–15%) 2

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 16–20%) 3

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 21–25%) 4

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 26–30%) 5

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 31–35%) 6

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 36–40%) 7

Iszap sze rû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: 41–45%) 8

Iszapszerû anyag (szá raz anyag-tar tal ma: >45%) 9

A szál lí tás mód ja me zõ be az aláb bi be tû kó dok va la me lyi két kell be ír ni:

A szál lí tás mód ja Be tû kód ja

Köz úton R

Vas úton T

Bel sõ vízi úton W

Egyéb mó don O

A szál lí tás meg kez dé se me zõ be azt a dá tu mot kell be ír ni, ami kor a szál lít mány el hagy ja a ter me lõ te lep he lyét. A hó na -
pot is arab szám mal kell je löl ni.

A cso ma go lás mód ja me zõ be az el sõd le ges cso ma go lás nak meg fe le lõ kód szá mot kell be ír ni:

A cso ma go lás mód ja Kód szá ma

Hor dó 1

Fa hor dó 2

Kan na, fla kon 3

Do boz, tar tály, láda 4

Zsák 5

Kom bi nált cso ma go lás 6

Nyo más ál ló tar tály 7

Öm leszt ve 8

Egyéb 9

A cso ma gok szá ma me zõ be: a cso ma go kat tört szám for má já ban kell meg szá moz ni úgy, hogy a szám lá ló a cso mag
sor szá mát je löl je, a ne ve zõ a cso ma gok összes szá mát.
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A Kormány
318/2005. (XII. 26.) Korm.

rendelete
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról*

A Kormány
320/2005. (XII. 27.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj

visszaigénylésének és átvállalásának, valamint
a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirõl

 szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet
módosításáról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.) 21.  §-ának (2)–(4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék díj
vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz nált
gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 53/2003.
(IV. 11.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. Ren de -
let) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A men tes ség mér té két és meg ha tá ro zá sá nak mód ját 
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

2.  §

A Korm. Ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A men tes ség re vo nat ko zó ké rel met – hasz no sí tást
ko or di ná ló szer ve zet ki vé te lé vel – a 2. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal a tárgy évet meg elõ zõ év
szep tem ber 30-áig, il let ve ezt kö ve tõ en kö te le zet té vált
ese té ben a kö te le zet té vá lást kö ve tõ 60 na pon be lül le het
be nyúj ta ni a kö te le zett szék he lye (te lep he lye) sze rint il le -
té kes kör nye zet vé del mi fel ügye lõ ség hez (a to váb bi ak ban:
fel ügye lõ ség). A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ké rel -

mét e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar -
ta lom mal, il let ve cso ma go lás ese tén a Cskr. sze rin ti nyil -
ván tar tá si ké re lem mel együtt az Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség hez
(a to váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség) nyújt ja be. A hasz no sí -
tást ko or di ná ló szer ve zet a men tes ség egy sze rû sí tett el já -
rás ban tör té nõ meg hosszab bí tá sá hoz szük sé ges ké rel met
az 5. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal
nyújt ja be a Fõ fel ügye lõ ség hez. Men tes ség a men tes sé gi
ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já tól ad ha tó.”

3.  §

(1) A Korm. Ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A men tes ség re való jo go sult sá got a Fõ fel ügye lõ ség 
ha tá ro zat ban ál la pít ja meg, amely ben a kö te le zett ál tal tel -
je sí ten dõ hasz no sí tá si arányt, il let ve a tel je sí ten dõ új ra -
hasz ná la ti arányt is meg ha tá roz za.” 

(2) A Korm. Ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kö te le zett a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség tel je -
sí té se so rán a fi ze ten dõ ter mék díj ból le von hat ja a men tes -
sé gi en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ pont tól, a men tes ség
idõ sza ká ban a hasz no sí tott hul la dék mennyi ség, il let ve a
tel je sí tett új ra hasz ná la ti arány alap ján e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rint meg ha tá ro zott ter mék díj össze gét.”

4.  §

A Korm. Ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § (1) A men tes sé get – a kö te le zett ér dek kö rén kí vül
álló el há rít ha tat lan ok ki vé te lé vel – vissza kell von ni

a) a men tes ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok, il let ve a
men tes sé gi en ge dély ben fog lal tak lé nye ges meg sér té se,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott be szá mo lá si
kö te le zett ség is mé telt fel hí vás el le né re tör té nõ  elmulasz -
tása
ese tén.

(2) A men tes ség vissza vo ná sá tól szá mí tott 45 na pon be -
lül a kö te le zett

a) be mu tat ja a fel ügye lõ ség nek
aa) a men tes ség fel té te le i nek fenn ál lá sát iga zo ló do ku -

men tu mo kat, vagy
ab) más hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet tel a men tes -

ség tel jes idõ sza ká ra vál lalt, az el ma radt hasz no sí tás ra vo -
nat ko zó kö te le zett ség át vál la lá sá ra vo nat ko zó szer zõ dést;
vagy

b) be fi ze ti – a (6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a
tárgy év ben a men tes ség vissza vo ná sá ig ál ta la for ga lom ba
ho zott ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé gé re vo nat ko zó
ter mék dí jat a men tes sé gi en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já ban ér vé nyes
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jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt mér ték ben. A fi -
ze ten dõ ter mék díj ból le von ha tó a men tes ség vissza vo ná -
sá ig hasz no sí tott hul la dék mennyi ség alap ján meg ha tá ro -
zott összeg.

(3) A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet men tes sé gé nek
vissza vo ná sa ese tén a li cenc díj és a be fi ze ten dõ ter mék díj
össze ge kö zöt ti kü lön bö zet azt a kö te le zet tet ter he li, aki tõl 
a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet a ter mék díj-fi ze té si
kö te le zett sé get át vál lal ta.

(4) A ko or di ná ló szer ve zet a men tes sé gé nek vissza vo -
ná sát ki mon dó jog erõs ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 
8 na pon be lül kö te les az át vál la lá si szer zõ dé se i vel érin tett
el sõd le ges kö te le zet te ket ér te sí te ni a men tes ség meg szû -
né sé rõl.

(5) A men tes sé gi en ge dély ben fog lal tak lé nye ges meg -
sér té sé nek szá mít, ha a kö te le zett nem tel je sí ti a men tes ség 
el éré sé hez meg ha tá ro zott mi ni má lis hasz no sí tá si arányt.

(6) Amennyi ben a kö te le zett

a) a men tes ség el éré sé hez szük sé ges mi ni má lis hasz no -
sí tá si arány nál ma ga sabb hasz no sí tá si arányt vál lalt, ame -
lyet a Fõ fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban meg ál la pít és at tól a
kö te le zett 5 szá za lék pont tal vagy azt meg ha la dó an el ma -
rad, azon ban a mi ni má lis hasz no sí tá si arányt tel je sí ti, az
el ma ra dást az ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö velt
mér ték ben fi ze ti meg,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zot tak nak, az ér dek kö rén
kí vül álló el há rít ha tat lan ok ból nem tesz ele get, az el ma ra -
dás sal ará nyos ter mék dí jat fi zet,

c) a men tes ség el éré sé hez szük sé ges mi ni má lis hasz no -
sí tá si arány nál ma ga sabb hasz no sí tá si arányt vál lalt, ame -
lyet a Fõ fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban meg ál la pít és at tól a
kö te le zett 5 szá za lék pont alatt ma rad el, azon ban a mi ni -
má lis hasz no sí tá si arányt tel je sí ti, az el ma ra dás sal ará nyos
ter mék dí jat fi zet,

d) a vál lalt új ra hasz ná la ti arány tól el ma rad, az el ma ra -
dás sal ará nyos ter mék dí jat fi zet.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett -
sé gek tel je sí té sé nek ha tár ide je a tárgy évet kö ve tõ hó
20. nap ja.”

5.  §

(1) A Korm. Ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet -
ke zõ a) pont tal egé szül ki:

[A Fõ fel ügye lõ ség ... a ha tá ro za tok má so la tát  meg -
küldi:]

„a) a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá -
nak,” 

(2) A Korm. Ren de let 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A men tes sé gi en ge dély ben fog lalt hasz no sí tá si, il -
let ve új ra hasz ná la ti kö te le zett ség tel je sí té sét a Fõ fel ügye -
lõ ség az il le té kes fel ügye lõ sé gek be vo ná sá val el len õr zi.”

6.  §

A Korm. Ren de let 7/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„7/A.  § (1) A cso ma go lás hasz no sí tást ko or di ná ló szer -
ve zet a men tes ség el éré se ér de ké ben kö te les

a) a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal a tárgy évet meg -
elõ zõ év ok tó ber 10-éig szá má ra fel aján lott la kos sá gi sze -
lek tív hul la dé kot leg alább a (3) be kez dés ben aján lott szol -
gál ta tá si díj el le né ben át ven ni, vagy

b) amennyi ben az aján lott szol gál ta tá si dí jat nem fo -
gad ja el, az ál ta la ke zelt tel jes ki bo csá tott mennyi ség
4%-ának la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl tör té nõ
hasz no sí tá sát iga zol ni.

(2) A cso ma go lás hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve ze tek
ál tal az (1) be kez dés a) pont ja alap ján át vett la kos sá gi sze -
lek tív hul la dék kal a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-éig az
elõ zõ év ben a kö te le zett sé gük be tar to zó ter mék díj kö te les
ter mé kek ará nyá nak meg fe le lõ en sú lyo zott tény le ges tel -
je sí té si arány nak meg fe le lõ en egy más sal el szá mol nak.

(3) A sze lek tív la kos sá gi hul la dék gyûj tés át la gos in do -
kolt több let költ sé ge it tar tal ma zó szol gál ta tá si díj ja va solt
mér té ké re a Cso ma go lás Hasz no sí tást Ko or di ná ló Szer ve -
ze tek Ta ná csa (a to váb bi ak ban: Ta nács) aján lást tesz. A
Ta ná csot a cso ma go lás hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve ze -
tek, va la mint a he lyi ön kor mány za ti ér dek-kép vi se le ti
szer vek hoz hat ják lét re.

(4) Amennyi ben a Ta nács a szol gál ta tá si díj ja va solt
mér té ké re a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 15-éig nem
tesz aján lást, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a
tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 30-áig a szol gál ta tá si díj ál -
ta la aján lott mér té két köz le mény ben te szi köz zé a Mi nisz -
té ri um hi va ta los lap já ban.”

7.  §

(1) A Korm. Ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A ter mék dí jat a Kt. ál tal meg ha tá ro zott ese tek -
ben azon ter mé kek után le het vissza igé nyel ni, ame lyek re
vo nat ko zó an a ter mék díj meg fi ze té se iga zol ha tó mó don
meg tör tént. Vissza igé nyel he tõ az a ter mék díj, ame lyet a
kö te le zett a men tes sé gi ké re lem be nyúj tá sa és a men tes -
ség re való jo go sult ság meg ál la pí tá sa kö zött el telt idõ szak -
ban be fi ze tett.” 

(2) A Korm. Ren de let 8.  §-ának (4)–(8) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A vissza igény lés jo go sult sá gát a hasz nált vagy hul -
la dék ká vált ke nõ olaj hasz no sí tá sá val kap cso la tos vissza -
igény lés ese tén a fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban leg ké sõbb a
ké re lem kéz hez vé te lét kö ve tõ 45 na pon be lül ál la pít ja
meg, egyéb eset ben a vissza igény lés te kin te té ben az adó -
ha tó ság az Art. alap ján jár el. A fel ügye lõ ség a tar tal mi
szem pont ból nem meg fe le lõ ké re lem ese tén a ké rel me zõt
ha tár idõ meg je lö lé sé vel hi ány pót lás ra hív ja fel.
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(5) A ké re lem alap ján a vissza igény lés jo go sult sá gát a
hasz nált vagy hul la dék ká vált ke nõ olaj hasz no sí tá sa cí mén 
tör té nõ vissza igény lés ese tén a fel ügye lõ ség, egyéb eset -
ben az adó ha tó ság el len õr zi.

(6) A fel ügye lõ ség a ha tá ro za tot an nak jog erõ re emel ke -
dé se után ha la dék ta la nul meg kül di a Mi nisz té ri um nak.

(7) A jog sze rû en vissza igé nyelt össze get a Mi nisz té ri -
um a (4) be kez dés ben fog lalt eset ben a ha tá ro zat nak a Mi -
nisz té ri um nál tör té nõ ik ta tá sát kö ve tõ 30 na pon be lül át -
utal ja a jo go sult ré szé re.

(8) Amennyi ben a Mi nisz té ri um a (7) be kez dés ben fog -
lalt kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele get, úgy
az át uta lást a vissza igé nyelt ter mék díj nak a min den ko ri
jegy ban ki alap ka mat tal meg nö velt mér ték ben kö te les tel -
je sí te ni.”

8.  §

A Korm. Ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„9.  § (1) Vissza igé nyel he tõ a ter mék díj ab ban az eset -
ben, ha ter mék díj kö te les ter mék gyár tá sá hoz ter mék díj kö -
te les ter mék köz vet len anyag ként (alap anyag ként) ke rül
fel hasz ná lás ra.

(2) A vissza igény lés mér té ke az alap anyag gyár tó ja
vagy be ho zó ja ál tal az ár ban fel szá mí tott és a kü lön jog -
sza bály sze rint ki ál lí tott szám lán fel tün te tett és meg fi ze tett 
ter mék díj.”

9.  §

(1) A Korm. Ren de let 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szer zõ dés a tárgy év ja nu ár 1-jé tõl a tárgy év de -
cem ber 31-éig, hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ese tén
a jó vá ha gyás tól a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tig
ér vé nyes.”

(2) A Korm. Ren de let 14.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:]
„e) az át vál la lás jog cí mét.”

10.  §

A Korm. Ren de let 15.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kt. 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti ter mék díj-fi ze té si kö te -
le zett ség szám lán tör té nõ át vál la lá sá ra ab ban az eset ben
van le he tõ ség, ha]

„c) ke nõ olaj gyár tás ese tén a kö te le zett nek tör té nõ ter -
mék ér té ke sí tés kor ki ál lí tott szám lán fel tün te tés re ke rül az

anyag faj tán kén ti mennyi ség és a ter mék díj össze ge, to váb -
bá a kö vet ke zõ szö veg: a ter mék díj fi ze tés alól men tes, mi -
vel a brut tó ár ból ..... Ft ter mék díj meg fi ze tés re ke rült.”

11.  §

A Korm. Ren de let 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tás ba vé tel irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell – a kü lön jog sza bály alap ján lét re ho zott hasz no sí tást
ko or di ná ló szer ve ze tek ese té ben is – a Cskr. 8.  § (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en:

a) a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet GLN szá mát;
b) a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve ze ten ke resz tül

men tes ség ben ré sze sü lõ kö te le zet tek fel so ro lá sát, név,
szék hely, adó szám és GLN szám meg adá sá val;

c) a vál la lá sát meg ala po zó ka pa ci tá sok be mu ta tá sa,
szer zõ dött part ne rek fel so ro lá sá val (név, szék hely, adó -
szám és GLN szám meg adá sá val);

d) a ter ve zett tel je sí tés idõ ará nyos (ne gyed éven kén -
ti) be mu ta tá sát.”

12.  §

A Korm. Ren de let 1., 2. és 5. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 1–3. szá mú mel lék le te lép.

13.  §

(1) E ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg

a) a kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
342/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.),

b) a kör nye zet vé del mi ter mék díj men tes ség, a ter mék -
díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz -
nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let és az azt mó do sí tó
342/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
211/2005. (X. 5.) Korm. ren de let 1.  §-a
ha tá lyát vesz ti. 

(2) A mi nisz ter a szol gál ta tá si díj 2006. évre vo nat ko zó
aján lott mér té két 2006. ja nu ár 31-ig a Mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban, köz le mény ben te szi köz zé. 

(3) Az R. alap ján ki adott men tes sé gi en ge dély rõl  szóló
ha tá ro za tok ér vé nyes sé gét az R. 2006. ja nu ár 1-jé vel tör té -
nõ ha tá lyon kí vül he lye zé se nem érin ti. 

(4) A hasz nált vagy hul la dék ká vált ke nõ olaj hasz no sí -
tá sá nak jog cí mén tör té nõ vissza igény lés ki vé te lé vel a be -

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 53



val lást 2006. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en az adó ha tó ság hoz kell
be nyúj ta ni. 

(5) A kü lön jog sza bály alap ján lét re ho zott hasz no sí tást
ko or di ná ló szer ve zet, amennyi ben a Korm. ren de let ha tá -
lya alá tar to zó te vé keny sé get foly tat, kö te les a Korm. ren -
de let 24.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat a Fõ fel -
ügye lõ ség ré szé re csa tol ni.

14.  §

E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza bá -
lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la -
pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben elõ írt el já rás sze rin ti be je len té se – a
cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról  szóló
94/62/EK ta ná csi irány elv 16. cik ké nek (1)–(2) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – meg tör tént.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

I. A termékdíjköteles termékekre vonatkozó mentesség
feltételei és a kötelezõ hasznosítási és újrahasználati

arány mértékei

A men tes ség fel té te le, hogy a kö te le zett a tárgy év ben az
ál ta la for ga lom ba ho zott, il let ve sa ját cél ra fel hasz nált
mennyi ség bõl ke let ke zõ hul la dék mennyi sé get tárgy év ben 
az aláb bi ak sze rint hasz no sít ja.

a) Gu mi ab roncs ese té ben:
A gu mi ab roncs ter mék dí ja ese tén a men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett az ál ta la for gal ma zott, il let ve sa ját cél ra
fel hasz nált gu mi ab roncs-mennyi ség leg alább az aláb bi
táb lá zat sze rin ti mi ni má lis hasz no sí tá si ará nyá nak meg fe -
le lõ hul la dék gu mi ab ron csot hasz no sít oly mó don, hogy az 
összes hasz no sí tott mennyi ség nek 2006-tól leg alább az
50%-a anya gá ban hasz no sí tás ra ke rül.

Év 2006-tól

Mi ni má lis hasz no sí tá si arány (hm) 50%

A gu mi ab roncs-fel újí tás anya gá ban tör té nõ hasz no sí -
tás nak mi nõ sül. A hasz no sí tott mennyi ség szá mí tá sá nál az
át vett hul la dék gu mi ab roncs mennyi sé ge csök ken ten dõ a
fel újí tás so rán ke let ke zett hul la dék mennyi sé gé vel.

b) Cso ma go lás ese té ben:
ba) Cso ma go lás ese té ben, ide nem ért ve a ke res ke del -

mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te lét.
A ter mék díj kö te les cso ma go lás ból ke let ke zõ hul la dé -

kok kö zül a ve szé lyes hul la dé kok ra az anya gá ban tör té nõ
hasz no sí tá si kö te le zett ség tel je sí té se nem vo nat ko zik,
csak a hasz no sí tá si kö te le zett ség.

baa) Egyé ni tel je sí tõ ese té ben
A cso ma go lás ter mék dí ja ese tén a men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett az ál ta la for gal ma zott, il let ve sa ját cél ra
fel hasz nált cso ma go lás mennyi ség – anyag faj tán ként leg -
alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti – ará nyá nak meg fe le lõ
hul la dék cso ma go lást hasz no sít oly mó don, hogy min den
egyes anyag faj tá nál az adott anyag faj tá ból ke let ke zõ hul -
la dék 2006-ban leg alább 29%-a (ha), 2007-ben leg alább
33%-a (ha) anya gá ban hasz no sí tás ra ke rül jön:

Cso ma go lás anya ga

Mi ni má lis
hasz no sí tá si arány

2006. év 2007. év

Pa pír 51% 52%

Fa 51% 52%

Ter mé sze tes ala pú tex til 51% 52%

Üveg 51% 52%

Mû anyag 51% 52%

Tár sí tott 51% 52%

Nem ter mé sze tes ala pú tex til 51% 52%

Fém 51% 52%

Alu mí ni um 51% 52%

A ter mék díj kö te les mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka
ese té ben a tel jes men tes ség to váb bi fel té te le, hogy a kö te -
le zett az aláb bi arány ban (,,mt”) hoz for ga lom ba kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott kör nye zet ba rát véd jeggyel ren -
del ke zõ be vá sár ló-rek lám tás kát (li ter ben) az ál ta la tárgy -
év ben for ga lom ba ho zott összes be vá sár ló-rek lám tás ka
mennyi sé gé hez (li ter hez) vi szo nyít va:

2006 2007 2008 2009 2010

„mt” 8% 12% 16% 20% 24%

bab) Hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ese té ben
A cso ma go lás ter mék dí ja ese tén a men tes ség fel té te le,

hogy a kö te le zett a kö te le zett sé gé be tar to zó cso ma go lás
mennyi ség – leg alább az aláb bi táb lá zat sze rin ti – ará nyá -
nak meg fe le lõ hul la dék cso ma go lást hasz no sít oly mó don,
hogy az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás mér té ke el éri az
összes hul la dék 2006-ban leg alább 29%-át (ha), 2007-ben
leg alább 33%-át (ha), to váb bá anyag faj tán ként el éri leg -
alább az aláb bi ará nyo kat:

Év 2006 2007

Mi ni má lis hasz no sí tá si arány (hm) 51% 52%
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Cso ma go lás anya gon ként

Pa pír 21% 27%

Fa 15% 15%

Ter mé sze tes ala pú tex til 21% 27%

Üveg 18% 21%

Mû anyag 16% 17%

Tár sí tott 16% 17%

Fém 20% 25%

Alu mí ni um 20% 25%

bb) Ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te le ese -
té ben

bba) A men tes ség fel té te le a Kt. 2.  § (1) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ese té ben:

Az új ra hasz nál ha tó el sõd le ges cso ma go lás ban for ga -
lom ba ho zott éves ter mék mennyi ség (li ter ben) kö te le zett
(cso ma go lást for ga lom ba hozó) szá má ra a tel jes men tes -
ség hez szük sé ges ará nya (ht) az összes el sõd le ges
( fogyasztói) cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott ter mék -
mennyi ség hez (li ter hez) ké pest

Ital ter mé kek 2006 2007 2008 2009 2010

Bor 10% 20% 25% 30% 35%

Sör 65% 67% 68% 69% 70%

Al ko hol ter mék, köz tes 
al ko hol ter mék 20% 28% 31% 33% 35%

Ás vány víz (kris tály víz) 1% 7% 7% 13% 13%

Ivó víz, szik víz 10% 16% 16% 22% 22%

Szén sa vas üdí tõ ital, va la -
mint tar tó sí tó szert
tar tal ma zó nem szén sa vas
üdí tõ ital, il let ve szörp 5% 11% 11% 17% 17%

Tar tó sí tó szert nem tar tal -
ma zó, nem szén sa vas üdí -
tõ ital, il let ve szörp 0%  2%  2%  3%  3%

A men tes ség to váb bi fel té te le a kö te le zett (for ga lom ba
hozó) ál tal for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás 
leg alább 60%-nak vissza gyûj té se.

bbb) A men tes ség fel té te le az elsõ bel föl di for ga lom ba
hozó elsõ to vább for gal ma zó ve võ je szá má ra:

Az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ban be szer zett éves ter -
mék mennyi ség (li ter ben) kö te le zett elsõ ve võ je (for gal ma -
zó) szá má ra a tel jes men tes ség hez szük sé ges ará nya (ht) az 
összes el sõd le ges (fo gyasz tói) cso ma go lás ban be szer zett
ter mék mennyi ség hez (li ter hez) ké pest

Ital ter mé kek 2006 2007 2008 2009 2010

Bor 10% 20% 25% 30% 35%

Sör 65% 67% 68% 69% 70%

Al ko hol ter mék, köz tes 
al ko hol ter mék 20% 28% 31% 33% 35%

Ital ter mé kek 2006 2007 2008 2009 2010

Ás vány víz (kris tály víz) 1% 7% 7% 13% 13%

Ivó víz, szik víz 10% 16% 16% 22% 22%

Szén sa vas üdí tõ ital, va la -
mint tar tó sí tó szert
 tartalmazó nem szén sa vas
üdí tõ ital, il let ve szörp 5% 11% 11% 17% 17%

Tar tó sí tó szert nem tar tal -
ma zó nem szén sa vas üdí -
tõ ital, il let ve szörp 0% 2% 2% 3% 3%

A men tes ség to váb bi fel té te le a kö te le zett (elsõ vevõ)
ál tal be szer zett és to vább for gal ma zott új ra hasz nál ha tó
cso ma go lás leg alább 60%-nak vissza gyûj té se.

c) A hû tõ be ren de zé sek és hû tõ kö ze gek ese té ben:
A hû tõ be ren de zé sek ter mék dí ja ese tén a men tes ség fel -

té te le, hogy a kö te le zett az ál ta la for gal ma zott, il let ve sa ját 
cél ra fel hasz nált hû tõ be ren de zés-mennyi ség – leg alább az
aláb bi táb lá zat sze rin ti – ará nyá nak meg fe le lõ hul la dék
hû tõ be ren de zést hasz no sít. A hû tõ be ren de zé sek mennyi -
sé gét az utá nuk fi ze ten dõ ter mék díj sze rint kell szá mí tás ba 
ven ni.

Év 2006-tól

Hû tõ be ren de zé sek mi ni má lis hasz no sí tá si 
ará nya (hm) 30%

A hû tõ kö ze gek ter mék dí ja ese tén a men tes ség fel té te le,
hogy a kö te le zett az ál ta la for gal ma zott, il let ve sa ját cél ra
fel hasz nált, hû tõ kö zeg-mennyi ség – leg alább az aláb bi
táb lá zat sze rin ti – ará nyá nak meg fe le lõ hul la dék hû tõ kö -
ze get hasz no sít.

Év 2006 2007

Hû tõ kö ze gek mi ni má lis hasz no sí tá si 
ará nya (hm) 17% 20%

d) Ak ku mu lá to rok ese té ben:
Az ak ku mu lá to rok ter mék dí ja ese tén a men tes ség fel té -

te le, hogy a kö te le zett az ál ta la for gal ma zott, il let ve sa ját
cél ra fel hasz nált ak ku mu lá tor mennyi ség – leg alább az
aláb bi táb lá zat sze rin ti – ará nyá nak meg fe le lõ hul la dék ak -
ku mu lá tort hasz no sít.

Év 2006-tól

Mi ni má lis hasz no sí tá si arány (hm) 95%

e) Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ese té ben:
Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ese tén a men -

tes ség fel té te le 2006-ban, 2007-ben – a hû tõ be ren de zés és
a rá dió te le fon ké szü lék ki vé te lé vel – a kör nye zet vé del mi
ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé kek kör nye zet vé del mi
ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let 4. szá mú mel -
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lék le té ben meg ha tá ro zott ka te gó ri á nak kü lön jog sza bály1

alap ján a gyár tó ré szé re a tárgy év re meg ha tá ro zott be gyûj -
té si arány, va la mint a tárgy évi hasz no sí tá si és új ra fel dol -
go zá si arány és ár tal mat la ní tá si kö te le zett ség tel je sí té se.

Rá dió te le fon ké szü lé kek ese té ben a men tes ség fel té te le
a tárgy év ben for ga lom ba ho zott, il let ve a sa ját cél ra fel -
hasz nált ter mék mennyi ség bõl az aláb bi hasz no sí tá si ará -
nyok tel je sí té se.

Év 2006 2007

Hasz no sí tá si arány 12,9% 29,1%

II. A mentesség és a termékdíjfizetés
meghatározásának módja

A) A hû tõ be ren de zés, va la mint ke res ke del mi cso ma go -
lás „Ú” és „k” díj té te lé nek ki vé te lé vel

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén a fi ze ten dõ ter mék dí jat az aláb bi kép let ha tá roz za
meg:

T = A × t × (1–m),

ahol
T = fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja, kg vagy db (a bel föl dön elõ ál -

lí tott vagy be ho zott ter mék díj kö te les ter mék bel -
föl di ér té ke sí té se, il let ve sa ját célú  felhasz ná -
lása)

t = a ter mék díj té tel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nya

– ha a hasz no sí tá si arány el éri a fel sõ hasz no sí tá si

arányt (h≥hf, 100%-os men tes ség): m = 1;

– ha a hasz no sí tá si arány el éri a mi ni má lis hasz no sí tá si
arányt, de el ma rad a 100%-os hasz no sí tá si arány tól

(hm≤h<hf rész le ges men tes ség):

m = mm + (1–mm) × (h–hm)/(hf–hm).

Az elõb bi kép le tek ben az egyes be tû je lek je len té se:

h = a tény le ges hasz no sí tá si arány
hm = a mi ni má lis hasz no sí tá si arány
hf = fel sõ hasz no sí tá si arány a 100%-os men tes ség -

hez
mm = a mi ni má lis hasz no sí tá si arány hoz tar to zó men -

tes ség ará nyá nak mér té ke

1 Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te -
lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let.

Ezek ér té ke az egyes ter mé kek ese té ben az a)–e) pon tok 
sze rint ala kul.

a) Gu mi ab roncs ese té ben:

Év hm mm hf

2006-tól 0,50 0,50 0,75

b) Cso ma go lás ese té ben (ide nem ért ve a ke res ke del mi
cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te lét):

Év hm mm hf

2006 0,51 0,80 0,54

2007 0,52 0,80 0,54

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka ese té ben m ér té ke
ab ban az eset ben ha lad hat ja meg mm ér té két (80%), ha a
kö te le zett az e mel lék let I. ba) pont ja sze rin ti mt arányt tel -
je sí ti.

c) Hû tõ kö ze gek ese té ben:
hm = e mel lék let I. c) pont já ban meg ha tá ro zott hasz no -

sí tá si arány
hf = hm

mm = 1
d) Ak ku mu lá to rok ese té ben:
mm = ér té ke meg egye zik a min den ko ri hm ér té ké vel;
hf = 1
(A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a rész le ges men tes ség szá -

mí tá sa kor m = h adó dik.)
e) Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ese té ben:
hm = e mel lék let I. e) pont já ban meg ha tá ro zott hasz no -

sí tá si és új ra fel dol go zá si, rá dió te le fon ké szü lék
ese té ben a hasz no sí tá si arány

hf = hm

mm = 1

B) Hû tõ be ren de zés ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén a fi ze ten dõ ter mék dí jat az aláb bi kép let ha tá roz za
meg:

T = A × t × (1–m),

ahol
T = fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja, kg vagy db (a bel föl dön elõ ál -

lí tott vagy be ho zott ter mék díj kö te les ter mék bel -
föl di ér té ke sí té se, il let ve sa ját célú fel hasz ná lá -
sa)

t = a ter mék díj té tel, Ft/kg vagy Ft/db
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:
hf = 80%
hm = 30% és
mm = 50%,
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– ha a hasz no sí tá si arány el éri a fel sõ hasz no sí tá si

arányt (h≥hf, 100%-os men tes ség): m = 1;
– ha a hasz no sí tá si arány el éri a mi ni má lis hasz no sí tá si

arányt, de el ma rad a 100%-os hasz no sí tá si arány tól
(hm<h<hf, rész le ges men tes ség):

30%-os hasz no sí tás ese tén a men tes ség mér té ke 50%,
30% és 50% kö zött 1% több let hasz no sí tás hoz 1,5%

több let men tes ség já rul,
50%-os hasz no sí tás ese tén a men tes ség mér té ke 80%,
50% és 80% kö zöt ti hasz no sí tás ese tén nincs több let -

men tes ség.

C) Ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te le ese -
té ben:

I. A men tes ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja a cso ma go lást
for ga lom ba hozó kö te le zett ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek alap ján a fi -
ze ten dõ ter mék dí jat (T) az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A × ú × (1–m)

ahol
T = a fi ze ten dõ ter mék díj (Ft)
A = a ter mék díj alap ja (db)
ú = a for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz ná la ti

ter mék díj té tel (Ft/%/db)
m = a men tes ség ará nya
A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:

m = 1 – (ht–h), ha ht≥h

m = 1, ha ht<h

ahol
ht = a men tes ség fel té te le ként meg ha tá ro zott for ga -

lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra hasz ná la ti arány
mér té ke %-ban

h = tel je sí tett for ga lom ba ho za tal ra vo nat ko zó új ra -
hasz ná la ti arány mér té ke %-ban

II. A men tes ség meg ha tá ro zá sá nak mód ja a cso ma go -
lást for ga lom ba hozó elsõ ve võ jé nek ese té ben:

A mel lék let I. fe je ze té ben fog lalt fel té te lek alap ján a fi -
ze ten dõ ter mék dí jat (T) az aláb bi kép let ha tá roz za meg:

T = A × k × (1–m)

ahol
A = a ter mék díj alap ja (db)
k = a be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti ter mék -

díj té tel (Ft/%/db)
m = a men tes ség ará nya

A men tes ség ará nyá nak szá mí tá sa:

m = 1 – (ht–h), ha ht≥h

m = 1, ha ht<h

ahol
ht = a men tes ség fel té te len ként meg ha tá ro zott be szer -

zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti arány mér té ke
%-ban

h = tel je sí tett be szer zés re vo nat ko zó új ra hasz ná la ti
arány mér té ke %-ban.

2. számú melléklet
a 320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet

az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség
alóli mentességi kérelem tartalmi követelményei

A) Gu mi ab roncs, hû tõ be ren de zés és hû tõ kö zeg, cso -
ma go lás, ak ku mu lá tor, elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren -
de zés után fenn ál ló ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség, va la -
mint a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té te le [mû anyag
(be vá sár ló-rek lám)tás ka ese té ben a „H” díj té tel 80%-a]
ese tén a men tes sé gi ké re lem tar tal maz za:

1. a kö te le zett ne vét, szék he lyét, GLN szá mát, adó szá -
mát, a kap cso lat tar tó sze mély ne vét, el ér he tõ sé gét;

2. az egyé ni tel je sí tõ há rom hó nap nál nem ré geb bi cég -
be jegy zé sé nek/cég ki vo na tá nak hi te les má so la tát vagy vál -
lal ko zói en ge dé lyé nek hi te les má so la tát;

3. iga zo lást a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség rõl  szóló
utol só ne gyed éves be szá mo ló be nyúj tá sá nak tel je sí té sé rõl
(amennyi ben az egyé ni tel je sí tõ nek a men tes sé gi ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ en nem ke let ke zett ter mék díj-fi ze té -
si kö te le zett sé ge, a be je len tõ lap Mi nisz té ri um hoz tör té nõ
be nyúj tá sá nak iga zo lá sa);

4. a vál lalt hasz no sí tá si arány mér té ké rõl  szóló nyi lat -
ko za tot;

5. amennyi ben a hul la dék ke ze lést nem az egyé ni tel je -
sí tõ vég zi, a ke ze lést tény le ge sen vég zõ szer ve zet tel/szer -
ve ze tek kel kö tött szer zõ dé sek má so la tát;

6. a szer zõ dött hul la dék be gyûj tõk, va la mint hul la dék -
ke ze lõk fel so ro lá sát;

7. a ter mék bõl tör té nõ hul la dék ke let ke zés, va la mint a
ke let ke zõ hul la dék ke ze lé sé nek le írá sa, a be gyûj tött és
hasz no sí tás ra nem ke rü lõ, va la mint a hul la dék hasz no sí tá si 
fo lya mat so rán ke let ke zõ hul la dék(ok) ke ze lé si mód já nak
be mu ta tá sát;

8. az egyé ni tel je sí tõ, il let ve a hul la dék be gyûj tést, hul -
la dék ke ze lést tény le ge sen vég zõ szer zõ dé ses part ne rek
tárgy idõ szak ban ren del ke zés re álló hul la dék ke ze lé si ka -
pa ci tá sá nak be mu ta tá sát;
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9. nyi lat ko za tot a szol gál ta tás meg ren de lés ke re té ben
hasz no sí tott hul la dék mennyi ség rõl;

10. a be nyúj tást meg elõ zõ négy ne gyed év anyag mér le -
gét;

11. a kért men tes sé gi idõ szak ra ter ve zett anyag mér leg
ada to kat.

B) A ke res ke del mi cso ma go lás „Ú” díj té te le aló li men -
tes sé gi ké re lem ese té ben az A) 2. és 3. pont já ban meg ha tá -
ro zot tak mel lett a ké re lem tar tal maz za:

1. a ké re lem mel érin tett cso ma golt ital ter mék(ek) azo -
no sí tá sát;

2. a ké re lem mel érin tett ter mék díj kö te les ter mék(ek)
azo no sí tá sát;

3. a vál lalt új ra hasz ná la ti arány és vissza gyûj té si arány
mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;

4. az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza gyûj té si és új -
ra töl té si mód já nak be mu ta tá sát;

5. amennyi ben a pa lac kok vissza gyûj té sét és/vagy mo -
sá sát, új ra töl té sét nem a kö te le zett vég zi, a te vé keny sé get
vég zõ szer ve zet tel/szer ve ze tek kel kö tött szer zõ dé sek má -
so la tát;

6. az új ra töl tést szol gá ló tech no ló gia be mu ta tá sa, va la -
mint az új ra töl tés hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek iga -
zo lá sát.

C) A ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té te le aló li men -
tes sé gi ké re lem ese té ben az A) 2. és 3., va la mint a B) 3. és
4. pont já ban meg ha tá ro zot tak mel lett a ké re lem tar tal maz -
za:

1. a vál lalt új ra hasz ná la ti arány és vissza gyûj té si arány
mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;

2. az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás vissza gyûj té si mód -
já nak be mu ta tá sát.

D) A mû anyag (be vá sár ló-rek lám)tás ka „H” díj té te lé -
nek 80% fe let ti ré sze aló li men tes sé gi ké re lem ese té ben az
A) 2. és 3., va la mint a B) 4. pont já ban meg ha tá ro zot tak
mel lett a ké re lem tar tal maz za:

1. nyi lat ko za tot ar ról, hogy a Kö te le zett a „H” díj té tel
80%-ig ter je dõ ré sze aló li men tes sé get egyé ni tel je sí tõ -
ként, vagy ko or di ná ló szer ve zet hez tör té nõ csat la ko zás út -
ján sze rez te meg;

2. a vál lalt „mt” arány mér té ké rõl  szóló nyi lat ko za tot;

3. a Kö te le zett és a kör nye zet ba rát vég jeggyel ren del -
ke zõ cso ma go ló esz közt szál lí tó szer ve zet (Szál lí tó) kö zött 
lét re jött meg ál la po dás má so la tát;

4. a Szál lí tó és a Kör nye zet ba rát Ter mék Kht. kö zöt ti
ér vé nyes véd jegy hasz ná la ti szer zõ dés má so la tát.

3. számú melléklet
a 320/2005. (XII. 27.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet

az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez]

A hasznosítást koordináló szervezet számára
a mentesség egyszerûsített eljárásban történõ

meghosszabbításához szükséges kérelem tartalmi
követelményei

Név:

Cím/Szék hely:

Te le fon szám:

GLN szám:

Adó szám:

– A vál lalt hasz no sí tá si arány mér té ke, azaz a h ér ték
elõ ze tes kal ku lá lá sa a tárgy év re.

– Iga zo lás a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség rõl  szóló
utol só ne gyed éves be szá mo ló be nyúj tá sá nak  teljesíté -
sérõl.

– A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ál tal men tes ség -
ben ré sze sü lõ cé gek lis tá ja, azok neve, címe/szék he lye,
GLN szá ma, adó szá ma fel tün te té sé vel.

– A hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet azon ügy fe le i -
nek lis tá ja – azok neve, címe/szék he lye, GLN szá ma, adó -
szá ma fel tün te té sé vel –, ame lyek kel a hul la dék ke ze lést
vé gez te ti.

A Kormány
335/2005. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeirõl

A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Ltv.) 35/A.  §-a (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé -
nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl a Kor mány a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:
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I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a köz fel ada tot el lá tó szer vek re és
– a (2) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – azok irat tá ri
anya gá ra ter jed ki. E ren de let ha tá roz za meg a köz fel ada -
tot el lá tó szer vek hez be ér ke zõ és az ott ke let ke zett pa pír -
ala pú és elekt ro ni kus köz ira tok (a to váb bi ak ban: irat) ke -
ze lé sé nek egy sé ges kö ve tel mé nye it, és az Ltv. 10.  §-a ha -
tá lya alá tar to zó szer vek irat ke ze lé si sza bály za ta jó vá ha -
gyá sá nak rendjét.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a mi nõ sí tett ira tok ra és
azok ke ze lé si rend jé re kü lön jog sza bály ban fog lalt el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. át me ne ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal az

ik ta tó hely hez kap cso ló dó an ki ala kí tott olyan irat tár,
amely ben az irat tá ri anyag meg ha tá ro zott idõ tar ta mú át -
me ne ti, se lej te zés vagy köz pon ti irat tár ba adás elõt ti õr zé -
se tör té nik;

2. át adás: irat, ügy irat vagy irat együt tes ke ze lé si jo go -
sult sá gá nak do ku men tált át ru há zá sa;

3. be ad vány: va la mely szerv tõl vagy sze mély tõl ér ke zõ 
pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus irat;

4. csa to lás: ira tok, ügy ira tok át me ne ti jel le gû össze -
kap cso lá sa;

5. elekt ro ni ku san alá írt irat: az elekt ro ni kus alá írás ról
 szóló 2001. évi XXXV. tör vény ben meg ha tá ro zott, leg -
alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott
elekt ro ni kus do ku men tum ba fog lalt irat;

6. elekt ro ni kus tá jé koz ta tás: olyan ki ad mány nak nem
mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az ik ta tá si
szám ról, az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé -
si ha tár idõ rõl, az ügy ügy in té zõ jé rõl és az ügy in té zõ hi va -
ta li el ér he tõ sé gé rõl ér te sí ti az ügy fe let;

7. elekt ro ni kus vissza iga zo lás: olyan ki ad mány nak
nem mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az elekt -
ro ni kus úton ér ke zett irat át vé te lé rõl és az ér kez te tés sor -
szá má ról ér te sí ti an nak kül dõ jét;

8. elõ adói ív: az üggyel, a szig ná lás sal, a ki ad má nyo -
zás sal, az ügy in té zés sel és az irat ke ze lés sel kap cso la tos in -
for má ci ó kat hor do zó, az ügy irat el vá laszt ha tat lan ré szét
ké pe zõ, il let ve az zal kö zös adat bá zis ban ke zelt irat ke ze lé -
si se géd esz köz;

9. ex pe di á lás: az irat kéz be sí té sé nek elõ ké szí té se, a
kül de mény cím zett jé nek (cím zett je i nek), adat hor do zó já -
nak, faj tá já nak, a kéz be sí tés mód já nak és idõ pont já nak
meg ha tá ro zá sa;

10. ér kez te tés: az ér ke zett kül de mény kül dõ jé nek, ér -
kez te tõ jé nek, bel sõ cím zett jé nek, az ér kez te tés dá tu má -
nak, elekt ro ni kus úton ér ke zett kül de mény sor szá má nak, a 
kül de mény adat hor do zó já nak, faj tá já nak és ér ke zé si mód -
já nak nyil ván tar tás ba vé te le az ik ta tó könyv ben vagy kü lön 
ér kez te tõ könyv ben;

11. gépi adat hor do zó: kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott, az ügy fél-hi va tal, il let ve a hi va tal-ügy fél kom mu ni -
ká ci ó ra fel hasz nál ha tó, va la mint az elekt ro ni kus adat tá ro -
lá sá ra al kal mas esz köz;

12. ik ta tás: az irat nyil ván tar tás ba vé te le, ik ta tó szám -
mal tör té nõ el lá tá sa az ér kez te tést vagy a ke let ke zést kö ve -
tõ en az ik ta tó könyv ben, az ira ton és az elõ adói íven;

13. ik ta tó könyv: olyan nem se lej tez he tõ, hi te le sí tett irat -
ke ze lé si se géd esz köz, amely ben az ira tok ik ta tá sa tör té -
nik;

14. ik ta tó szám: olyan egye di azo no sí tó, amellyel a köz -
fel ada tot el lá tó szerv lát ja el az ik ta tan dó ira tot;

15. irat köl csön zés: az irat vissza ho za ta li kö te le zett ség
mel let ti ki adá sa az irat tár ból;

16. irat tá ri té tel: az irat kép zõ szerv vagy sze mély ügy -
kö ré nek és szer ve ze té nek meg fe le lõ en ki ala kí tott leg ki -
sebb – egyé ni irat tá ri õr zé si idõ vel ren del ke zõ – irat tá ri
egy ség, amely be több egye di ügy ira tai tar toz hat nak;

17. irat tá ri té tel szám: az irat nak az irat tá ri terv ben meg -
ha tá ro zott tár gyi cso port ba és irat faj tá ba so ro lá sát, se lej -
tez he tõ ség sze rin ti cso por to sí tá sát meg ha tá ro zó kód;

18. irat tár ba he lye zés: az ügy irat irat tá ri té tel szám mal
tör té nõ el lá tá sa és irat tár ban tör té nõ do ku men tált el he lye -
zé se, il let ve ke ze lé si jo gá nak át adá sa az irat tár nak az ügy -
in té zés be fe je zé sét kö ve tõ vagy an nak fel füg gesz té se alat ti 
át me ne ti idõre;

19. ke ze lé si fel jegy zé sek: az ügy irat vagy az egyes irat
ke ze lé sé vel kap cso la tos, ügy ke ze lõ nek  szóló ve ze tõi vagy 
ügy in té zõi uta sí tá sok;

20. kéz be sí tés: a kül de mény nek kéz be sí tõ szer ve zet,
sze mély, adat át vi te li esz köz út ján tör té nõ el jut ta tá sa a
cím zett hez;

21. köz pon ti irat tár: a köz fel ada tot el lá tó szerv több
szer ve ze ti egy sé ge irat tá ri anya gá nak se lej te zés vagy le -
vél tár ba adás elõt ti õr zé sé re szol gá ló irat tár;

22. kül de mény: az irat vagy tárgy, ame lyet kéz be sí tés
cél já ból bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó lis tán cím zés sel
lát tak el;

23. kül de mény bon tá sa: az ér ke zett kül de mény biz ton -
sá gi el len õr zé se, fel nyi tá sa, ol vas ha tó vá té te le;

24. le vél tár ba adás: a le járt hely ben õr zé si ide jû, ma ra -
dan dó ér té kû ira tok tel jes és le zárt év fo lya ma i nak át adá sa
az il le té kes köz le vél tár nak;

25. má sod lat: az ere de ti irat egyik hi te les pél dá nya,
ame lyet az elsõ pél dánnyal azo nos mó don hi te le sí tet tek;
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26. má so lat: az ere de ti irat ról szö veg-azo nos és alak hû
for má ban, utó lag ké szült egy sze rû (nem hi te le sí tett) vagy
hi te les (hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott) irat;

27. meg sem mi sí tés: a ki se lej te zett irat vég le ges, a ben ne 
fog lalt in for má ció hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gét ki zá ró
mó don tör té nõ hoz zá fér he tet len né té te le, tör lé se;

28. mel lé kelt irat: az irat nak nem szer ves ré sze, tar to zé -
ka, at tól – mint kí sé rõ irat tól – el vá laszt ha tó;

29. mel lék let: va la mely irat szer ves tar to zé ka, an nak ki -
egé szí tõ ré sze, amely el vá laszt ha tat lan at tól;

30. nap ló zás: az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer ben,
a ke zelt adat ál lo má nyok ban be kö vet ke zett ese mé nyek
meg ha tá ro zott kö ré nek re giszt rá lá sa;

31. se lej te zés: a le járt meg õr zé si ha tár ide jû ira tok ki -
eme lé se az irat tá ri anyag ból és meg sem mi sí tés re tör té nõ
elõ ké szí té se;

32. sze re lés: ugyan ah hoz az ügy irat hoz tar to zó ügy irat -
da ra bok (elõ- és utó ira tok) vég le ges jel le gû össze kap cso -
lá sa, ame lyet az ik ta tó könyv ben és az ira to kon egy aránt je -
löl ni kell;

33. szig ná lás: az ügy ben el jár ni il le té kes szer ve ze ti egy -
ség és/vagy ügy in té zõ sze mély ki je lö lé se, az el in té zé si ha -
tár idõ és a fel adat meg ha tá ro zá sa;

34. to váb bí tás: az ügy in té zés so rán az irat el jut ta tá sa az
egyik ügy in té zé si pont tól a má sik hoz, amely elekt ro ni ku -
san tá rolt irat ese tén meg va ló sul hat az irat hoz való hoz zá -
fé rés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val is;

35. ügy in té zõ: az ügy in té zé sé re ki je lölt sze mély, az ügy 
elõ adó ja, aki az ügyet dön tés re elõ ké szí ti;

36. ügy irat: egy ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat;
37. ügy kör: a szerv vagy sze mély fel adat- és ha tás kö ré -

be tar to zó ügyek meg ha tá ro zott cso port ja.

Az iratkezelés szabályozása

3.  §

(1) Az Ltv. 10.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben meg je lölt
szerv az Ltv. 9. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
– az e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek fi gye lem be vé te -
lé vel – egy sé ges, il let ve egye di irat ke ze lé si sza bály za tot és 
irat tá ri ter vet (a to váb bi ak ban együtt: irat ke ze lé si sza bály -
zat) ké szít.

(2) Az irat tá ri terv az irat ke ze lé si sza bály zat kö te le zõ
mel lék le tét ké pe zi, me lyet éven te fe lül kell vizs gál ni, és az 
irat tá ri ter vet al kal ma zó szerv (szer vek) fel adat- és ha tás -
kö ré ben be kö vet ke zett vál to zás vagy az õr zé si idõ meg vál -
to zá sa ese tén mó do sí ta ni kell.

(3) A szerv ve ze tõ je a szerv szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban ha tá roz za meg az irat ke ze lés szer ve ze ti rend -
jét, az irat ke ze lés re, va la mint az az zal össze füg gõ te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó fel adat- és ha tás kö rö ket, to váb bá
ki je lö li az irat ke ze lés fel ügye le tét el lá tó ve ze tõt.

Egyedi iratkezelési szabályzatok hatálybalépése

4.  §

(1) A köz igaz ga tá si szerv egye di irat ke ze lé si sza bály za -
ta a (2) és (3) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyást kö ve tõ en lép
ha tály ba.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv és az or szá gos ha -
tás kö rû ál lam igaz ga tá si szerv egye di irat ke ze lé si sza bály -
za tát a bel ügy mi nisz ter hagy ja jóvá, a Ma gyar Or szá gos
Le vél tár ral, il let ve az il le té kes szak le vél tár ral egyet ér tés -
ben.

(3) A he lyi ön kor mány zat jegy zõ je (fõ jegy zõ je) ál tal
ké szí tett egye di irat ke ze lé si sza bály za tot – az il le té kes
köz le vél tár ral egyet ér tés ben – a te rü le ti leg il le té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je hagy ja jóvá.

Az iratkezelés felügyelete a szerven belül

5.  §

Az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak vég re haj tá sá ért, 
a szer ve ze ti, mû kö dé si és ügy ren di sza bá lyok, az al kal ma -
zott in for ma ti kai esz kö zök és el já rá sok, va la mint az irat tá -
ri ter vek és irat ke ze lé si elõ írá sok fo lya ma tos össz hang já -
ért, az ira tok szak sze rû és biz ton sá gos meg õr zé sé re al kal -
mas irat tár ki ala kí tá sá ért és mû köd te té sé ért, to váb bá az
irat ke ze lés hez szük sé ges egyéb tár gyi, tech ni kai és sze mé -
lyi fel té te lek biz to sí tá sá ért, fel ügye le té ért a köz fel ada tot
el lá tó szerv ve ze tõ je fe le lõs.

6.  §

A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sét úgy kell
meg szer vez ni, hogy a szerv hez ér ke zett, ott ke let ke zõ, il -
let ve on nan to váb bí tott irat:

a) azo no sít ha tó, fel le lé si he lye, útja kö vet he tõ, el len -
õriz he tõ és vissza ke res he tõ le gyen;

b) tar tal ma csak az arra jo go sult szá má ra le gyen meg is -
mer he tõ;

c) ke ze lé sé ért fenn ál ló sze mé lyi fe le lõs ség egy ér tel mû -
en meg ál la pít ha tó le gyen;

d) szak sze rû ke ze lé sé hez, nyil ván tar tá sá hoz, kéz be sí -
té sé hez, vé del mé hez meg fe le lõ fel té te lek biz to sít va le gye -
nek;

e) a be ér ke zett ira tok meg vál toz tat ha tat lan sá ga biz to -
sít va le gyen;

f) a rend sze res se lej te zés el vég zé sé vel az irat tá ri irat -
anyag fe les le ges fel hal mo zó dá sa meg elõz he tõ, a ma ra dan -
dó ér té kû ira tok meg õr zé se biz to sí tott le gyen;

g) az ügy in té zés hez, a dön té sek elõ ké szí té sé hez, a szer -
ve zet ren del te tés sze rû mû kö dé sé hez meg fe le lõ tá mo ga tást 
biz to sít son.
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7.  §

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ gon dos -
ko dik:

a) az irat ke ze lé si sza bály zat vég re haj tá sá nak rend sze -
res el len õr zé sé rõl, in téz ke dik a sza bály ta lan sá gok meg -
szün te té sé rõl, szük ség ese tén kez de mé nye zi a sza bály zat
mó do sí tá sát;

b) az irat ke ze lést vég zõ, vagy azért fe le lõs sze mé lyek
szak mai kép zé sé rõl és to vább kép zé sé rõl;

c) az irat ke ze lé si se géd esz kö zök (ik ta tó könyv, név- és
tárgy mu ta tó, kéz be sí tõ könyv, irat min ták és for ma nyom -
tat vá nyok, szá mí tás tech ni kai prog ra mok, adat hor do zók
stb.) biz to sí tá sá ról;

d) az elekt ro ni kus irat ke ze lé si szoft ver hoz zá fé ré si jo -
go sult sá ga i nak, az egye di azo no sí tók nak, a he lyet te sí té si
jo gok nak, a kül sõ és a bel sõ név- és cím tá rak nak nap ra ké -
szen tar tá sá ról, az üze mel te té si és adat biz ton sá gi kö ve tel -
mé nyek rõl, és azok be tar tá sá ról;

e) a hi va ta los és sze mé lyes elekt ro ni kus pos ta fi ó kok
sza bá lyo zott mû kö dé sé rõl;

f) egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott irat ke ze lést
érin tõ fel ada tok ról.

8.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv ve ze tõ je, il le tõ leg te vé -
keny sé gi kö ré ben irat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó ve ze tõ,
ügy in té zõ, ügy ke ze lõ kö te les gon dos kod ni az irat ke ze lé si
szoft ver ál tal ke zelt ada tok biz ton sá gá ról, s meg ten ni azo kat 
a tech ni kai és szer ve zé si in téz ke dé se ket, ki ala kí ta ni azo kat
az el já rá si sza bá lyo kat, ame lyek az üzem biz ton sá gi, adat vé -
del mi sza bá lyok ér vény re jut ta tá sá hoz szük sé ge sek.

(2) Az ira to kat és az ada to kat vé de ni kell kü lö nö sen a
jo go su lat lan hoz zá fé rés, meg vál toz ta tás, to váb bí tás, nyil -
vá nos ság ra ho za tal, tör lés, meg sem mi sí tés, va la mint a
meg sem mi sü lés és sé rü lés el len. A szerv ve ze tõ je kö te les
az üze mel te tés és az adat biz ton ság olyan sza bá lyo zá sá ra,
amely alap ján a fel ada tok, ha tás kö rök pon to san meg ha tá -
ro zás ra ke rül nek és vég re hajt ha tók.

II. Fejezet

AZ IRATTÁRI TERV

Az irattári terv kiadásra, módosításra történõ
elõkészítése

9.  §

(1) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv
a) sa ját irat tá ri ter vét,
b) a ha tás kö ré be tar to zó te rü le ti és he lyi ál lam igaz ga tá -

si szer vek re, rend vé del mi szer vek re, Hon véd ség re, Ha tár -

õr ség re, va la mint az ál la mi és he lyi ön kor mány za ti in téz -
mé nyek meg ha tá ro zott cso port ja i ra néz ve kö te le zõ, egy sé -
ges irat tá ri ter vet,

c) a he lyi ön kor mány za tok, to váb bá az egye di irat ke ze -
lé si sza bály zat ké szí té sé re jo go sult ál la mi és he lyi ön kor -
mány za ti in téz mé nyek irat tá ri ter ve i nek el ké szí té sét se gí tõ 
irat tá ri min ta ter ve ket,

a bel ügy mi nisz ter rel, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ral, va -
la mint az il le té kes szak le vél tár ral együtt mû köd ve ké szí ti
elõ ki adás ra vagy mó do sí tás ra.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett, egye di vagy egy -
sé ges irat tá ri terv ki adá sá ra jo go sult szerv az irat tá ri ter vet
az il le té kes köz le vél tár ral együtt mû köd ve ké szí ti elõ ki -
adás ra vagy mó do sí tás ra.

(3) Az irat tá ri min ta terv alap ján ké szült egye di irat tá ri
terv ben az egyes irat tá ri té te lek se lej te zé sé re, vagy le vél -
tár ba adá sá ra vo nat ko zó, az irat tá ri min ta terv ben meg je lölt 
ha tár idõ ket nem sza bad meg vál toz tat ni.

Az irattári tételek kialakítása

10.  §

(1) Az ügy ira to kat és a nem ik ta tás sal nyil ván tar tott
egyéb irat együt te se ket – a szerv ügy kö re it az azo nos tár -
gyú egye di ügye kig le me nõ rész le tes ség gel fel so ro ló jegy -
zék se gít sé gé vel – tár gyi ala pon kell té te lek be so rol ni. Az
irat tá ri té tel egy vagy több tárgy kör (ügy kör) ira ta i ból is
ki ala kít ha tó, an nak fi gye lem be vé te lé vel, hogy:

a) egy irat tá ri té tel be csak azo nos ér té kû, le vél tá ri meg -
õr zést igény lõ vagy meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel te után
se lej tez he tõ ira tok so rol ha tók be;

b) az egyes irat tá ri té te lek meg fe le lõ ala pul szol gál nak
az éves ügy irat for gal mi és ha tó sá gi sta tisz ti kai adat szol -
gál ta tás hoz;

c) a szerv ha té kony mû köd te té se egy adott funk ci ót il -
le tõ en az ügy kö rök mi lyen mély sé gû át te kin té sét igény li.

(2) Kü lön irat tá ri té te le ket le het ki ala kí ta ni irat faj ta
alap ján

a) a jog sza bály ban vagy bel sõ uta sí tás ban elõ írt, kü lön -
bö zõ célú és adat tar tal mú nyil ván tar tá sok ból;

b) az a) pont sze rin ti nyil ván tar tá sok alap ira ta i ból, ha
azo kat kü lön irat tá ri egy ség ként kell ke zel ni;

c) a vá lasz tott tes tü le tek, bi zott sá gok, va la mint a szerv
mû kö dé se szem pont já ból meg ha tá ro zó je len tõ sé gû, rend -
sze re sen meg tar tott ér te kez le tek ira ta i ból (ide ért ve az elõ -
ter jesz té se ket, a jegy zõ köny ve ket vagy em lé kez te tõ ket és
a ha tá ro za to kat is), to váb bá a bel sõ uta sí tá sok ból.
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11.  §

(1) Az egyes irat tá ri té te lek hez kap cso ló dó an meg kell
ha tá roz ni, hogy me lyek azok az irat tá ri té te lek, ame lyek
ira tai nem se lej tez he tõk, és me lyek azok, ame lyek ira ta it
meg ha tá ro zott idõ el tel te után ki le het se lej tez ni. A nem
se lej tez he tõ irat tá ri té te lek ese té ben meg kell je löl ni azt is,
hogy me lyek azok, ame lyek ira ta it meg ha tá ro zott idõ el tel -
te után le vél tár ba kell adni, és me lyek azok, ame lyek meg -
õr zé sé rõl az irat kép zõ – ha tár idõ meg je lö lé se nél kül –
hely ben kö te les gon dos kod ni. A nem se lej tez he tõ és le vél -
tár ba adan dó irat tá ri té te lek, to váb bá a se lej tez he tõ irat tá ri
té te lek ese té ben meg kell je löl ni az irat tá ri õr zés idõ tar ta -
mát. A sze mé lyes ada tot tar tal ma zó ira tok õr zé si és se lej te -
zé si ide jét a cél hoz kö tött adat ke ze lés kö ve tel mé nyé re te -
kin tet tel kell meg ha tá roz ni. A nem se lej tez he tõ ira tok le -
vél tár ba adá sá nak ha tár ide jét az Ltv. 12.  §-ában fog lal tak
fi gye lem be vé te lé vel kell meg ha tá roz ni.

(2) Amennyi ben jog sza bály nem ha tá roz meg õr zé si
idõ tar ta mot, ak kor a 9.  § (1) be kez dé se sze rin ti irat tá ri ter -
vek és irat tá ri min ta ter vek ese té ben a nem se lej tez he tõ
(ma ra dan dó ér té kû) ira tok kö rét a Ma gyar Or szá gos
 Levéltár, a se lej tez he tõ ira tok õr zé sé nek idõ tar ta mát pe -
dig, a bel ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel, az irat tá ri terv vagy
az irat tá ri min ta terv ki adá sá ra jo go sult szerv ha tá roz za
meg.

Az irattári terv szerkezete és rendszere

12.  §

(1) Az irat tá ri terv szer ke ze tét és rend sze rét a cím mel el -
lá tott irat tá ri té te lek cso por to sí tá sá val, to váb bá a szerv
ügy kö rei kö zött meg lé võ tar tal mi össze füg gé sek alap ján
el vég zett rend sze re zés sel kell ki ala kí ta ni.

(2) Az irat tá ri ter vet ál ta lá nos és kü lö nös rész re kell osz -
ta ni, és az irat tá ri té te le ket en nek meg fe le lõ en kell cso por -
to sí ta ni. Az ál ta lá nos rész be a szerv mû köd te té sé vel kap -
cso la tos, több szer ve ze ti egy sé get is érin tõ irat tá ri té te lek,
a kü lö nös rész be pe dig a szerv alap fel ada ta i hoz kap cso ló -
dó irat tá ri té te lek tar toz nak.

(3) A szerv ügy kö rei kö zött meg lé võ tar tal mi össze füg -
gé sek alap ján el vég zett rend sze re zés ered mé nye ként az
irat tá ri té te le ket kü lön bö zõ fõ cso por tok ba, azon be lül pe -
dig cso por tok ba és al cso por tok ba kell be so rol ni. Az irat tá -
ri terv kü lö nös ré szén be lül a fõ cso por tok szer ve ze ti egy -
sé gen ként is ki ala kít ha tók.

(4) A (2) és a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint cso por -
to sí tott, cím mel el lá tott és rend sze re zett irat tá ri té te le ket
az irat tá ri terv ben el fog lalt he lyük nek meg fe le lõ azo no sí -
tó val (irat tá ri té tel szám mal) kell el lát ni.

III. Fejezet

AZ IRATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEI

Az iratok rendszerezése

13.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó ügyek in té zé sé nek át te kint he tõ sé ge ér de ké ben az
azo nos ügy re – egy adott tárgy ra – vo nat ko zó ira to kat egy
irat egy ség ként, ügy irat ként kell ke zel ni. A több fá zis ban
in té zett ügyek egyes fá zi sa i ban ke let ke zett ira tok ügy ira -
ton be lü li irat egy ség nek, ügy irat da rab nak (ügy da rab nak)
mi nõ sül nek.

(2) Az ügy ira to kat, va la mint a köz fel ada tot el lá tó szerv
irat tá ri anya gá ba tar to zó egyéb más ira to kat – még irat tár -
ba he lye zé sük elõtt – az irat tá ri terv ben meg ha tá ro zott irat -
tá ri té te lek be, a tár gyi ala pon, in do kolt eset ben irat faj ta
alap ján ki ala kí tott irat tá ri egy sé gek be kell be so rol ni.

Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom
dokumentálása

14.  §

(1) Az ira tot a 39.  §-ban fel so rolt ada tok rög zí té sé vel, az 
e cél ra rend sze re sí tett pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus ik ta -
tó könyv ben, ik ta tó szá mon kell nyil ván tar ta ni (ik tat ni).

(2) Az ik ta tást olyan mó don kell vé gez ni, hogy az ik ta -
tó köny vet az ügy in té zés hi te les do ku men tu ma ként le hes -
sen hasz nál ni.

(3) Az irat for ga lom ke re té ben az át adást-át vé telt min -
den eset ben úgy kell vé gez ni, hogy egy ér tel mû en bi zo -
nyít ha tó le gyen, ki, mi kor, ki nek to váb bí tot ta vagy adta át
az ira tot.

(4) Az ira tok ik ta tá sá val és az irat for ga lom do ku men tá -
lá sá val biz to sí ta ni kell, hogy az ügy in té zés fo lya ma ta, és
az ira tok szer ve ze ten be lü li útja pon to san kö vet he tõ és el -
len õriz he tõ, az ira tok hol lé te pe dig nap ra ké szen meg ál la -
pít ha tó legyen.

15.  §

Az irat ke ze lé si fo lya mat sze rep lõ it (szer ve ze ti egy ség,
szig ná ló, ki ad má nyo zó, ügy in té zõ, irat ke ze lõ) meg szû nés, 
át szer ve zés és sze mé lyi vál to zás ese tén a ke ze lé sük ben
lévõ ira tok kal, a nyil ván tar tá sok alap ján té te le sen el kell
szá mol tat ni, az el szá mol ta tás ról jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni.
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Az iratkezelés megszervezése

16.  §

(1) A köz fel ada tot el lá tó szerv adott sá ga i nak és igé nye i -
nek meg fe le lõ en az ik ta tást

a) köz pon ti lag, egyet len szer ve ze ti egy ség vagy sze -
mély fel ada ta ként,

b) osz tot tan, az ügye ket in té zõ szer ve ze ti egy ség nél,
vagy

c) ve gyes rend szer ben, az a) és b) pont ban fog lal tak
együt tes al kal ma zá sá val
szer vez he ti meg.

(2) A szerv az el in té zett ügyek ira ta it irat tá rá ban he lye zi 
el.

17.  §

(1) Az irat ke ze lé si sza bály zat ban az irat ke ze lés min den
fá zi sá ra meg kell ha tá roz ni azo kat az elõ írá so kat, ame lyek
biz to sít ják a pa pír ala pú és az elekt ro ni kus ira tot egy aránt
tar tal ma zó ügy ira tok egy sé gé nek meg õr zé sét, ke zel he tõ -
sé gét és hasz nál ha tó sá gát.

(2) Az ik ta tott elekt ro ni kus irat nak az irat meg nyi tá sa
nél kül is azo no sít ha tó nak kell len nie.

IV. Fejezet

AZ IRATKEZELÉS FOLYAMATA

A küldemények átvétele

18.  §

Az Irat ke ze lé si Sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni az
adott szerv hez ér ke zett kül de mény – le vél, táv irat, fax,
cso mag stb. – át vé te lé re való jo go sult sá got és az át vé tel lel
kap cso la tos te en dõ ket. Az át vé tel lel kap cso la tos te en dõk a 
kül de mény ér ke zé sé nek mód ja – pos tai vagy hi va ta li kéz -
be sí tés, fu tár szol gá lat, in for ma ti kai-te le kom mu ni ká ci ós
esz köz, il let ve a ma gán fél sze mé lyes be nyúj tá sa stb. – sze -
rin ti bon tás ban is meg ha tá roz ha tók.

19.  §

A kül de mény át vé te lé re jo go sult:
a) a cím zett vagy az ál ta la meg bí zott sze mély;
b) a szerv ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott sze mély;
c) az irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ vagy az ál ta la meg -

bí zott sze mély;
d) a pos tai meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ sze mély;
e) az ügy fél szol gá la ti iro da mun ka tár sa;

f) hi va ta li mun ka idõn túl az ügye le ti szol gá la tot tel je sí -
tõ sze mély;

g) az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott elekt ro -
ni kus rend szer.

20.  §

(1) A kül de ményt át ve võ kö te les el len õriz ni:

a) a cím zés alap ján a kül de mény át vé te lé re való jo go -
sult sá gát;

b) a kéz be sí tõ ok má nyon és a kül de mé nyen lévõ azo -
no sí tá si jel meg egye zõ sé gét;

c) az ira tot tar tal ma zó zárt bo rí ték, vagy zárt cso ma go -
lás sér tet len sé gét.

(2) Az át ve võ kö te les gon dos kod ni az egyéb jog sza -
bály ban vagy a szerv bel sõ sza bály za tá ban elõ írt biz ton sá -
gi kö ve tel mé nyek sze rin ti fel ada tok el vég zé sé rõl.

21.  §

Az át ve võ a pa pír ala pú ira tok ese té ben a kéz be sí tõ ok -
má nyon ol vas ha tó alá írá sá val és az át vé tel dá tu má nak fel -
tün te té sé vel az át vé telt el is me ri. Elekt ro ni kus úton ér ke -
zett kül de mé nyek ese té ben az át ve võ a fel adó nak au to ma -
ti ku san el kül di a kül de mény át vé te lét iga zo ló és az ér kez -
te tés sor szá mát is tar tal ma zó elekt ro ni kus vissza iga zo lást
(át vé te li nyug tát). Az „azon nal” és „sür gõs” jel zé sû kül de -
mé nyek át vé te li ide jét óra, perc pon tos ság gal kell meg je -
löl ni. Amennyi ben ik ta tás ra nem jo go sult sze mély vagy
szer ve ze ti egy ség ve szi át az ira tot, úgy azt kö te les ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb az ér ke zést kö ve tõ elsõ mun ka -
nap kez de tén a cím zett nek vagy az il le té kes ik ta tó egy ség -
nek ik ta tás ra át ad ni.

22.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett irat át vé te lé nek és ér -
ke zé sé nek idõ pont ja fo lya ma tos mû kö dé sû rend sze rek
ese tén a fo ga dó szerv elekt ro ni kus rend sze re ál tal ki ál lí tott 
elekt ro ni kus vissza iga zo lás ban (át vé te li nyug tá ban) sze -
rep lõ idõ pont.

(2) Nem fo lya ma tos mû kö dé sû rend sze rek ese tén a ha -
tár idõt meg tar tott nak kell te kin te ni, ha an nak le jár ta az
üzem szü net idõ sza ká ra esik, en nél fog va az elekt ro ni kus
vissza iga zo lást (át vé te li nyug tát) a fo ga dó szerv az üzem -
szü ne tet kö ve tõ elsõ mun ka na pon ál lít ja ki.

(3) Egyes elekt ro ni kus úton ér ke zett ira tok elekt ro ni kus
vissza iga zo lá sa ese té ben kü lön jog sza bály idõ bé lyeg zõ al -
kal ma zá sát ír hat ja elõ.
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23.  §

Sé rült kül de mény át vé te le ese tén a sé rü lés té nyét pa pír
ala pú ira tok ese té ben az át vé te li ok má nyon je löl ni kell, és
so ron kí vül el len õriz ni kell a kül de mény tar tal má nak meg -
lé tét. A hi ány zó ira tok ról vagy mel lék le tek rõl a kül dõ
szer vet, sze mélyt ér te sí te ni kell.

24.  §

A gyors el in té zést igény lõ (,,azon nal”, „sür gõs” jel zé sû) 
kül de ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, il le tõ -
leg azt a szig ná lás ra jo go sult nak so ron kí vül be kell mu tat -
ni, az elekt ro ni kus ira tot ré szé re to váb bí ta ni kell.

25.  §

(1) Az elekt ro ni ku san ér ke zett irat át vé te lét meg kell ta -
gad ni, ha az biz ton sá gi koc ká za tot je lent a fo ga dó szerv
szá mí tás tech ni kai rend sze ré re.

(2) A kül de mény a fo ga dó szerv rend sze ré re biz ton sá gi
koc ká za tot je lent, ha

a) a ha tó ság in for ma ti kai rend sze ré hez vagy azon ke -
resz tül más in for ma ti kai rend szer hez való jo go su lat lan
hoz zá fé rés cél ját szol gál ja, vagy

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer
üze me lé sé nek vagy más sze mé lyek hoz zá fé ré sé nek jo go -
su lat lan aka dá lyo zá sá ra irá nyul,

c) az a) pont ban meg ha tá ro zott in for ma ti kai rend szer -
ben lévõ ada tok jo go su lat lan meg vál toz ta tá sá ra, hoz zá fér -
he tet len né té te lé re vagy tör lé sé re irá nyul.

(3) A fo ga dó szerv a fel dol go zás el ma ra dá sá nak té nyé -
rõl és an nak oká ról ér te sí ti a kül dõt.

(4) Nem kö te les a fo ga dó szerv a (3) be kez dés sze rint
ér te sí te ni a fel adót, ha ko ráb ban már ér ke zett azo nos jel le -
gû biz ton sá gi koc ká za tot tar tal ma zó be ad vány az adott
kül dõ tõl. Az is mét lõ dés ér tel me zé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat az Irat ke ze lé si Sza bály zat tar tal maz za.

26.  §

Té ves cím zés vagy hely te len kéz be sí tés ese tén a kül de -
ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, vagy ha ez
nem le het sé ges, vissza kell kül de ni a fel adó nak. Amennyi -
ben a fel adó nem ál la pít ha tó meg, a kül de ményt, a
25.  §-ban jel zett ki vé tel lel, irat tá raz ni és az irat tá ri terv ben
meg ha tá ro zott idõ után se lej tez ni kell.

A küldemény felbontása és érkeztetése

27.  §

A szerv hez ér ke zett kül de ményt – a mi nõ sí tett ira tok ki -
vé te lé vel 

a) a cím zett, vagy
b) a köz pon ti irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ ál tal írás ban 

fel ha tal ma zott sze mély, vagy
c) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro -

zott szer ve ze ti egy ség dol go zó ja, vagy
d) au to ma ti ku san az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg ha -

tá ro zott elekt ro ni kus rend szer
bont hat ja fel.

28.  §

(1) Fel bon tás nél kül do ku men tál tan a cím zett nek kell
to váb bí ta ni

a) ,,s. k.,” fel bon tás ra  szóló, va la mint
b) azon kül de mé nye ket, me lyek nél ezt az arra jo go sult

sze mély el ren del te.

(2) A kül de mé nyek cím zett je kö te les gon dos kod ni az
ál ta la át vett hi va ta los kül de mény irat ke ze lé si sza bály zat
sze rin ti ik ta tá sá ról.

29.  §

A kül de mé nyek té ves fel bon tá sa kor a fel bon tó az át vé -
tel és a fel bon tás té nyét a dá tum meg je lö lé sé vel, do ku men -
tál tan kö te les rög zí te ni, majd gon dos kod nia kell a kül de -
mény cím zett hez való el jut ta tá sá ról.

30.  §

A kül de mény fel bon tá sa kor el len õriz ni kell a jel zett
mel lék le tek meg lé tét és ol vas ha tó sá gát. Az eset le ge sen
fel me rü lõ prob lé mák té nyét rög zí te ni kell, és er rõl tá jé koz -
tat ni kell a kül dõt is.

31.  §

(1) Az elekt ro ni ku san ér ke zett ira tot ik ta tás elõtt meg -
nyit ha tó ság (ol vas ha tó ság) szem pont já ból el len õriz ni kell.

(2) Amennyi ben az irat a ren del ke zés re álló esz kö zök -
kel nem nyit ha tó meg, úgy a kül dõt az ér ke zés tõl szá mí tott
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell a kül de mény ér tel mez he -
tet len sé gé rõl, és a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal hasz nált
elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról.
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(3) Amennyi ben az irat nak csak egyes ele mei nem nyit -
ha tó ak meg a ren del ke zés re álló esz kö zök kel, úgy a kül dõt 
há rom na pon be lül ér te sí te ni kell az ele mek ér tel mez he tet -
len sé gé rõl, és a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal hasz nált
elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról, il let ve a hi -
ány pót lás szük sé ges sé gé rõl és le he tõ sé ge i rõl.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti ira to kat ik tat ni nem kell.

32.  §

Ha fel bon tás al kal má val ki de rül, hogy a kül de mény
pénzt vagy egyéb ér té ket tar tal maz, a fel bon tó az össze get,
il le tõ leg a kül de mény ér té két kö te les az ira to kon vagy fel -
jegy zés for má já ban az irat hoz csa tol tan fel tün tet ni, és a
pénzt, il le ték bé lye get és egyéb ér té ket – el is mer vény el le -
né ben – a pénz ke ze lés sel meg bí zott dol go zó nak át ad ni. Az 
el is mer vényt az irat hoz kell csa tol ni.

33.  §

(1) Amennyi ben az irat be nyúj tá sá nak idõ pont já hoz
jog kö vet kez mény fû zõ dik vagy fû zõd het, gon dos kod ni
kell, hogy an nak idõ pont ja har ma dik fél ál tal meg ál la pít -
ha tó le gyen.

(2) Pa pír ala pú irat ese té ben a be nyúj tás idõ pont já nak
meg ál la pí tá sa a bo rí ték csa to lá sá val biz to sít ha tó.

(3) Elekt ro ni kus úton ér ke zett irat ese té ben az Irat ke ze -
lé si Sza bály zat ban ren del kez ni kell azok ról a tech ni kai kö -
ve tel mé nyek rõl, ame lyek az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ pont meg ál la pít ha tó sá gát biz to sít ják.

(4) Amennyi ben a be kül dõ ne vét vagy pon tos cí mét az
irat ból nem le het meg ál la pí ta ni, az ezek iga zo lá sá ra szol -
gá ló in for má ci ó hor do zó kat az irat hoz kell csa tol ni.

34.  §

Min den be ér ke zett kül de ményt ér kez tet ni kell. A nem
ik ta tan dó ira to kat az irat ke ze lé si sza bály zat ban meg kell
ha tá roz ni.

35.  §

(1) Az elekt ro ni kus ira ton sze rep lõ elekt ro ni kus alá írás
ér vé nyes sé gét el len õriz ni és az el len õr zés té nyét az ik ta -
tás ban rög zí te ni kell.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus alá írás nem ér vé nyes,
ab ban az eset ben az elekt ro ni kus ira tot nem le het az alá író -
ként meg ne ve zett sze mély hez ren delt nek te kin te ni, az ik -
ta tást en nek meg fe le lõ en mó do sí ta ni kell.

36.  §

Az elekt ro ni kus ira tot gépi adat hor do zón (haj lé kony le -
mez, CD ROM stb.) át ven ni vagy el kül de ni csak pa pír ala -
pú kí sé rõ lap pal le het. Az adat hor do zót és a kí sé rõ la pot
mint ira tot és mel lé kelt ira tot kell ke zel ni. A kí sé rõ la pon a
cím zés ada tai mel lett fel kell tün tet ni a szá mí tó gé pes adat -
hor do zón lévõ irat(ok) tár gyát, a fájl ne vét, fájl tí pu sát, ren -
del ke zik-e elekt ro ni kus alá írás sal és az adat hor do zó pa ra -
mé te re it. Át vé tel kor el len õriz ni kell a kí sé rõ la pon fel tün -
te tett azo no sí tók va ló ság tar tal mát.

37.  §

Az irat mun ka hely rõl tör té nõ ki vi te lé rõl, mun ka he lyen
kí vü li ta nul má nyo zá sá ról, fel dol go zá sá ról, tá ro lá sá ról bel -
sõ sza bály zat ban kell ren del kez ni.

38.  §

A sze mé lyes ada tok ke ze lé sé hez való hoz zá já ru lást tar -
tal ma zó, il let ve a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá -
nyu ló ké rel mek ke ze lé sé rõl bel sõ sza bály zat ban kell ren -
del kez ni.

Iktatás

39.  §

(1) Ik ta tás cél já ra éven te meg nyi tott, hi te le sí tett ik ta tó -
köny vet kell hasz nál ni.

(2) Az ik ta tó könyv nek kö te le zõ en kell tar tal maz nia az
aláb bi ada to kat:

a) ik ta tó szám;

b) ik ta tás idõ pont ja;

c) kül de mény ér ke zé sé nek idõ pont ja, mód ja, ér kez te tõ
szá ma;

d) kül de mény el kül dé sé nek idõ pont ja, mód ja;

e) kül de mény adat hor do zó já nak tí pu sa (pa pír ala pú,
elekt ro ni kus), adat hor do zó ja;

f) kül dõ meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai;

g) cím zett meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai;

h) ér ke zett irat ik ta tó szá ma (ide gen szám);

i) mel lék le tek szá ma;

j) ügy in té zõ szer ve ze ti egy ség és az ügy in té zõ meg ne -
ve zé se;

k) irat tár gya;

l) elõ- és utó ira tok ik ta tó szá ma;

m) ke ze lé si fel jegy zé sek;
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n) ügy in té zés ha tár ide je, és vég re haj tá sá nak idõ pont ja;
o) irat tá ri té tel szám;
p) irat tár ba he lye zés idõ pont ja.

(3) Az ira tot el kell lát ni ik ta tó szám mal és az irat egyéb
azo no sí tó ada ta i val.

40.  §

Osz tott ik ta tás ese tén az ik ta tó szám nak tar tal maz nia
kell az ik ta tó hely azo no sí tó ját (szerv kód, ve zér szám, tárgy 
sze rin ti azo no sí tó, ik ta tó könyv azo no sí tó). Az ik ta tó hely
azo no sí tó kat az irat ke ze lé si fel ada tok fel ügye le tét el lá tó
fe le lõs ve ze tõ adja ki és tart ja nyil ván.

41.  §

(1) Az ugyan azon ügy ben, ugyan ab ban az év ben ke let -
ke zett ira to kat egy fõ szá mon kell nyil ván tar ta ni.

(2) Egy ik ta tó köny vön be lül a fõ szá mo kat fo lya ma tos
sor szá mos rend szer ben kell ki ad ni.

(3) Az ügy irat hoz tar to zó ira to kat az ik ta tá si fõ szám
alatt fo lya ma to san ki adott al szá mo kon kell nyil ván tar ta ni.

(4) Az ik ta tó szám nak tar tal maz nia kell – osz tott ik ta tás
ese tén az ik ta tó hely azo no sí tó ját – az ik ta tá si fõ szá mot, az
al szá mot, va la mint az ik ta tó szám ki adá sá nak évét.

(5) Ha az ügy in té zés szak mai kö ve tel mé nye ezt szük sé -
ges sé te szi to váb bi szám, il let ve be tû jel al kal maz ha tó,
ame lyek jegy zé két a köz fel ada tot el lá tó szerv irat ke ze lé si
sza bály za tá ban kell rög zí te ni.

42.  §

(1) Az ügy irat tár gyát – il le tõ leg an nak meg ál la pí tá sá ra
al kal mas rö vi dí tett vál to za tot – az ik ta tó könyv „tárgy” ro -
va tá ba be kell írni. A tár gyat csak egy szer, az ügy irat hoz
tar to zó elsõ irat nyil ván tar tás ba vé te le al kal má val kell be -
ír ni, ki vé ve, ha az – az irat tar tal mát nem érin tõ en – lé nye -
ge sen meg vál to zott, eb ben az eset ben az új tár gyat úgy kell 
be ve zet ni, hogy az ere de ti tárgy is fel is mer he tõ ma rad jon.

(2) Az ügy irat tár gya, il le tõ leg az ügy fél neve és azo no -
sí tó ada tai alap ján név- és tárgy mu ta tó köny vet kell ve zet -
ni, il le tõ leg az elekt ro ni kus ik ta tó könyv ben biz to sí ta ni
kell az e szem pon tok sze rin ti vissza ke re sés le he tõ sé gét
(név- és tárgy mu ta tó zás). A gyor sabb ke re sés ér de ké ben
az ira tok hoz a tárgy jel lem zõi alap ján tárgy sza va kat kell
ren del ni, és biz to sí ta ni kell a tárgy sza vak és azok kom bi -
ná ci ó ja sze rin ti ke re sés, va la mint a ta lá la tok szû kí té sé nek
le he tõ sé gét.

43.  §

(1) Az ik ta tó köny vet az év utol só mun ka nap ján, az utol -
só irat ik ta tá sa után le kell zár ni.

(2) A kézi ik ta tó könyv ese té ben az ik ta tás ra fel hasz nált
utol só szá mot kö ve tõ alá hú zás sal kell a zá rást el vé gez ni,
majd azt a kel te zést kö ve tõ en alá írás sal, to váb bá a kör bé -
lyeg zõ le nyo ma tá val hi te le sí te ni kell.

(3) Irat ke ze lé si szoft ver al kal ma zá sa ese tén biz to sí ta ni
kell, hogy zá rás után a rend szer be az adott évre, az adott
ik ta tó könyv be ne le hes sen több ira tot ik tat ni. Az ik ta tó -
könyv zá rá sá nak ré sze ként el kell ké szí te ni – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott for má tum ban – az ik ta tó könyv
idõ bé lyeg zõ vel el lá tott, hi te les elekt ro ni kus vál to za tát.

44.  §

Az irat ke ze lõ nek az ira to kat a be ér ke zés nap ján, de leg -
ké sõbb az azt kö ve tõ mun ka na pon be kell ik tat ni. So ron
kí vül kell ik tat ni a ha tár idõs ira to kat, táv ira to kat, exp ressz
kül de mé nye ket, a hi va tal ból tett in téz ke dé se ket tar tal ma zó 
„sür gõs” jel zé sû ira to kat.

45.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett irat ik ta tá si szá má ról,
az el já rás meg in dí tá sá nak nap já ról, az ügy in té zé si ha tár -
idõ rõl, az ügy in té zõ rõl és hi va ta li el ér he tõ sé gé rõl – az ér -
kez te té si szám ra hi vat ko zás sal – a kül dõt, ha ezt kér te, a
be ér ke zés tõl szá mí tott há rom na pon be lül elekt ro ni kus
úton ér te sí te ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés fel hasz nál ha tó az
üggyel kap cso la to san fenn ál ló fi ze té si kö te le zett ség re vo -
nat ko zó ér te sí tés re is, de azt ön ál ló an is meg le het kül de ni.

46.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton ér ke zett ira tok au to ma ti kus ik -
ta tá sát az irat ke ze lé si sza bály zat le he tõ vé te he ti.

(2) Az au to ma ti kus ik ta tás ak kor al kal maz ha tó, ha

a) az au to ma ti kus ik ta tás ra ki je lölt ügy tí pu sok ira tai el -
kü lö ní tett elekt ro ni kus fo ga dá si cím re ér kez nek;

b) a be nyúj tás sza bá lya i ról az ügy fe lek rész le tes tá jé -
koz ta tást ér het nek el a köz fel ada tot el lá tó szerv és/vagy a
köz pon ti rend szer hon lap ján;

c) a köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal elõ ze te sen köz zé tett
for má tum ban és alak ban tör té nik a do ku men tum  benyúj -
tása;
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d) az irat ke ze lé si sza bály zat ren del ke zik a té ve sen az
au to ma ti kus ik ta tá si rend szer be ke rült ira tok ke ze lé sé rõl.

(3) Au to ma ti kus ik ta tá si rend szer al kal ma zá sa ese tén az 
elekt ro ni kus irat be ér ke zé se kor el kül dött au to ma ti kus
vissza iga zo lás egy ben az ik ta tás ról (a 45.  § sze rin ti adat -
tar ta lom mal), va la mint a fi ze té si kö te le zett ség rõl  szóló tá -
jé koz ta tást is tar tal maz hat ja.

47.  §

Nem kell ik tat ni, de jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben nyil ván kell tar ta ni:

a) köny ve ket, tan anya go kat;

b) rek lám anya go kat, tá jé koz ta tó kat;

c) meg hí vó kat;

d) nem szi go rú szám adá sú bi zony la to kat;

e) be mu ta tás ra vagy jó vá ha gyás cél já ból vissza vá ró lag
ér ke zett ira to kat;

f) pénz ügyi bi zony la to kat, szám lá kat (kü lön sza bá lyo -
zás sze rint);

g) mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat;

h) anyag ke ze lés sel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat;

i) köz lö nyö ket, saj tó ter mé ke ket;

j) vissza ér ke zett tér ti ve vé nye ket és elekt ro ni kus visz -
sza i ga zo lá so kat. 

48.  §

Té ves ik ta tás ese tén a kézi ik ta tó könyv ben a be jegy zést
át hú zás sal kell ér vény te le ní te ni oly mó don, hogy az ér -
vény te le ní tés té nye – az ere de ti be jegy zés ol vas ha tó sá ga
mel lett – két ség te len le gyen. Elekt ro ni kus ik ta tó könyv
hasz ná la ta ese tén a mó do sí tá so kat tar tal muk meg õr zé sé -
vel, nap ló zás sal do ku men tál ni kell. A té ve sen ki adott ik ta -
tó szám nem hasz nál ha tó fel újra.

49.  §

(1) A kézi ik ta tó könyv ben sor szá mot üre sen hagy ni, a
fel hasz nált la po kat össze ra gasz ta ni, a be jegy zett ada to kat
ki ra dí roz ni, vagy bár mely más mó don ol vas ha tat lan ná ten -
ni nem sza bad. Ha he lyes bí tés szük sé ges, a té ves ada tot
vagy szá mot egy vo nal lal úgy kell át húz ni, hogy az ere de ti
fel jegy zés ol vas ha tó ma rad jon. A ja ví tást kel te zés sel és
kéz jeggyel kell iga zol ni.

(2) Elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer al kal ma zá sa ese -
tén az utó la gos mó do sí tás té nyét a jo go sult ság gal ren del -
ke zõ ügy in té zõ/ügy ke ze lõ azo no sí tó já val és a ja ví tás ide -
jé nek meg je lö lé sé vel nap lóz ni kell. A nap ló ban kö vet he -
tõ en rög zí te ni kell az ere de ti és a mó do sí tott ada to kat.

50.  §

Az irat ik ta tá sa elõtt meg kell ál la pí ta ni, hogy van-e
elõz mé nye. Az elõz ményt az irat hoz kell sze rel ni.
Amennyi ben az irat ik ta tá sa nem le het sé ges az elõz mény
fõ szá má ra, rög zí te ni kell az ik ta tó könyv ben az elõ irat ik ta -
tó szá mát, és az elõz mény nél a je len irat ik ta tó szá mát, mint
az utó irat ik ta tó szá mát.

Szignálás

51.  §

(1) Az irat ke ze lõ az ér ke zett ira tot kö te les az il le té kes
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek vagy a ve ze tõ meg bí zott já -
nak át ad ni, aki ki je lö li az ügy in té zést vég zõ sze mélyt
(szig ná lás). Az Irat ke ze lé si Sza bály zat ren del kez het úgy,
hogy bi zo nyos, jól meg ha tá ro zott irat cso port ese tén szig -
ná lás nél kül ah hoz az ügy in té zõ höz kell to váb bí ta ni az ira -
tot, aki il le té kes az ügy ben el jár ni, az irat ke ze lé si fel jegy -
zé se ket megtenni.

(2) Azt az ira tot, amely nek ik ta tott elõz mé nye van, vagy 
ha az ügy, ügy cso port fel dol go zá sá ra il le té kes szer ve ze ti
egy ség már ko ráb ban ki volt je löl ve, köz vet le nül a szer ve -
ze ti egy ség hez le het to váb bí ta ni.

(3) Az irat szig ná lá sá ra jo go sult meg ha tá roz za az el in té -
zés sel kap cso la tos eset le ges kü lön uta sí tá sa it (fel ada tok,
ha tár idõ, sür gõs sé gi fok stb.). Eze ket a szig ná lás ide jé nek
meg je lö lé sé vel írás ban te szi meg.

(4) A szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je el ren del he ti az irat be -
mu ta tás elõt ti ik ta tá sát.

Kiadmányozás

52.  §

(1) Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez kül den dõ ira tot ki -
ad mány ként csak a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban,
ügy rend ben meg ha tá ro zott, ki ad má nyo zá si jog gal ren del -
ke zõ sze mély ír hat alá.

(2) Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez ki ad mányt csak hi -
te le sen le het to váb bí ta ni.

(3) Nem mi nõ sül ki ad mány nak az elekt ro ni kus vissza -
iga zo lás, a fi ze té si azo no sí tó ról és az ik ta tó szám ról  szóló
elekt ro ni kus tá jé koz ta tás, va la mint az Irat ke ze lé si Sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott egyéb do ku men tu mok.

53.  §

(1) Az irat ak kor hi te les ki ad mány, ha:
a) azt az il le té kes ki ad má nyo zó sa ját ke zû leg alá ír ja,

vagy a ki ad má nyo zó neve mel lett az „s. k.” jel zés sze re pel, 
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a hi te le sí tés sel fel ha tal ma zott sze mély azt alá írá sá val iga -
zol ja, to váb bá

b) a ki ad má nyo zó, il let ve a fel ha tal ma zott sze mély alá -
írá sa mel lett a szerv hi va ta los bé lyeg zõ le nyo ma ta sze re -
pel.

(2) Nyom dai sok szo ro sí tás ese tén ele gen dõ
a) a ki ad má nyo zó neve mel lett az „s. k.” jel zés, vagy a

ki ad má nyo zó alak hû alá írás min tá ja és
b) a ki ad má nyo zó szerv bé lyeg zõ le nyo ma ta.

(3) A köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal ké szí tett hi te les ki -
ad mány ról hi te les má so la tot ké szí te ni mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás sal és a má so lat ké szí té si dá tu má nak rög zí té -
sé vel le het.

(4) A szerv nél ke let ke zett ira tok ról az ira tot õrzõ szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je, vagy ügy in té zõ je hi te le sí té si zá ra -
dé ko lás sal jo go sult pa pír ala pú és elekt ro ni kus má so la tot
is ki ad ni.

54.  §

A ki ad má nyo zás hoz hasz nált bé lyeg zõk rõl, ér vé nyes
alá írás-bé lyeg zõk rõl és a hi va ta los cél ra fel hasz nál ha tó
elekt ro ni kus alá írá sok ról nyil ván tar tást kell ve zet ni.

Expediálás

55.  §

A szer ve ze ti egy ség irat ke ze lõ jé nek el len õriz nie kell,
hogy a hi te le sí tett ira to kon vég re haj tot tak-e min den ki adói 
uta sí tást, és a mel lék le te ket csa tol ták-e. E fel adat el vég zé -
se után do ku men tál ni kell a nyil ván tar tás sal, to váb bí tás sal
kap cso la tos in for má ci ó kat.

56.  §

A kül de mé nye ket a to váb bí tás mód ja sze rint kell cso -
por to sí ta ni (pos ta, kü lön kéz be sí tõ, fu tár szol gá lat stb.).

57.  §

Az elekt ro ni kus irat el kül dé se idõ pont ját do ku men tál ni
kell.

58.  §

(1) Elekt ro ni kus le vél ben ira tot csak ak kor le het kül de -
ni, ha a cím zett a ké rel met elekt ro ni ku san küld te be, vagy
azt – az elekt ro ni kus le vél cí me meg adá sa mel lett – ki fe je -
zet ten kéri.

(2) Amennyi ben az elekt ro ni kus le vél el kül dé se meg hi -
ú sul, az elekt ro ni kus irat pa pír ala pú hi te les vál to za tát ha -
gyo má nyos kéz be sí té si mód szer rel kell meg kül de ni a cím -
zett nek.

Irattározás

59.  §

Az irat tár ba adást és az irat tá ri anyag ke ze lé sét do ku -
men tál tan, vissza ke res he tõ en kell vé gez ni.

60.  §

(1) Át me ne ti irat tár ba le het el he lyez ni az el in té zett, to -
váb bi ér de mi in téz ke dést nem igény lõ, ki ad má nyo zott,
irat tá ri té tel szám mal el lá tott ügy ira to kat.

(2) Az át me ne ti irat tár az irat ke ze lé si sza bály zat ban
rög zí tett ide ig õrzi az ira to kat, ezt kö ve tõ en azo kat se lej te -
zi vagy át ad ja a szer ve zet köz pon ti irat tá rá nak. A köz pon ti
irat tár gon dos ko dik a ma ra dan dó ér té kû ira tok le vél tá ri át -
adá sá ról.

61.  §

(1) Irat tár ba he lye zés elõtt az ügy in té zõ nek az ügy irat -
hoz – ha ed dig nem tör tént meg – hoz zá kell ren del nie (pa -
pír ala pú irat ese tén rá ve zet nie) az irat tá ri té tel szá mot, és
meg kell vizs gál ni, hogy az elõ írt ke ze lé si és ki adá si uta sí -
tá sok tel je sül tek-e.

(2) A fe les le ges sé vált mun ka pél dá nyo kat és má so la to -
kat az ügy irat ból ki kell emel ni, és a se lej te zé si el já rás mel -
lõ zé sé vel meg kell sem mi sí te ni.

(3) Ezt kö ve tõ en be kell ve zet ni az ik ta tó könyv meg fe -
le lõ ro va tá ba az irat tár ba he lye zés idõ pont ját, és el kell he -
lyez ni az irat tá ri té tel szám nak meg fe le lõ gyûj tõ be.

(4) A köz pon ti irat tár ba csak le zárt év fo lya mú, se géd -
köny vek kel el lá tott ügy ira tok ad ha tók le.

62.  §

(1) Az azo nos ik ta tó hely hez és azo nos év kör höz tar to zó
elekt ro ni ku san tá rolt ira to kat, ke ze lé si fel jegy zé se ket,
nyil ván tar tá si ada to kat kö zös rend szer ben kell ke zel ni.
Meg fe le lõ jo go sult sá gi rend szer al kal ma zá sa ese tén a kü -
lön bö zõ ik ta tó he lyek hez tar to zó ira tok kö zös rend szer ben
is tá rol ha tók.

(2) Az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok, ira tok utó la gos ol -
vas ha tó sá gát, hasz ná la tát a se lej te zé si idõ le já ra tá ig vagy
le vél tár ba adá sá ig biz to sí ta ni kell.
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63.  §

(1) A szerv dol go zói az ér vé nyes szer ve ze ti és mû kö dé si 
sza bály zat ban rög zí tett jo go sult sá guk alap ján az irat tár ból
hi va ta los hasz ná lat ra köl csö nöz het nek ira to kat.

(2) A köl csön zést utó la go san is el len õriz he tõ mó don,
do ku men tál tan kell vé gez ni.

(3) Pa pír ala pú ira tok ese té ben az irat tár ból ki adott ügy -
irat ról ügy irat pót ló la pot kell ké szí te ni, ame lyet mint el is -
mer vényt az át ve võ alá ír. Az alá írt ügy irat pót ló la pot a
köl csön zés ide je alatt az irat tár ban az ügy irat he lyén kell
tá rol ni.

(4) Elekt ro ni kus ira tok ese té ben a jo go sult fel hasz ná lók
nap ló zás mel lett te kint he tik meg az ira tot. Amennyi ben a
fel hasz ná ló a sa ját gé pé rõl nem éri el a meg te kin ten dõ ira -
tot, ak kor az irat tár ke ze lé sé ért fe le lõs ügy in té zõ nek kell
gon dos kod nia ar ról, hogy a jo go sult fel hasz ná ló elekt ro ni -
kus úton meg kap ja a kért irat má so la tát.

Selejtezés

64.  §

(1) Az ügy ira tok se lej te zé sét az irat ke ze lés fel ügye le té -
vel meg bí zott ve ze tõ ál tal ki je lölt leg alább 3 tagú se lej te -
zé si bi zott ság ja vas la ta alap ján le het el vé gez ni az irat tá ri
terv ben rög zí tett õr zé si idõ le tel té vel.

(2) Az irat se lej te zés rõl a se lej te zé si bi zott ság tag jai ál tal 
alá írt, és a szerv kör bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val el lá tott
se lej te zé si jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, me lyet ik ta tás
után az il le té kes le vél tár hoz kell to váb bí ta ni, a se lej te zés
en ge dé lye zé se végett.

(3) A le vél tár az ira tok meg sem mi sí té sét a szük sé ges el -
len õr zés után a se lej te zé si jegy zõ könyv vissza kül dött pél -
dá nyá ra írt zá ra dék kal en ge dé lye zi.

(4) A meg sem mi sí tés rõl a szerv ve ze tõ je az adat vé del mi 
és biz ton sá gi elõ írá sok fi gye lem be vé te lé vel gon dos ko dik.

Levéltárba adás

65.  §

(1) A le vél tár szá má ra át adan dó ügy ira to kat az ügy vi te li 
se géd le tek kel együtt az át adó költ sé gé re az irat tá ri terv
sze rint, át adás-át vé te li jegy zõ könyv kí sé re té ben, an nak
mel lék le tét ké pe zõ át adá si egy ség sze rin ti (do boz, cso mag
stb.) té tel jegy zék kel együtt, tel jes, le zárt év fo lya mok ban
kell át ad ni. A vissza tar tott ügy ira tok ról kü lön jegy zé ket
kell ké szí te ni.

(2) Az elekt ro ni ku san tá rolt ügy ira tok át adá sát a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott for má tum sze rint kell el vé -
gez ni.

V. Fejezet

HOZZÁFÉRÉS AZ IRATOKHOZ, AZ IRATOK
VÉDELME

66.  §

(1) Az ira tok kal és az azok ke ze lé sé hez al kal ma zott
gépi adat hor do zók kal kap cso lat ban min den eset ben ren -
del kez ni kell a szük sé ges vé del mi in téz ke dé sek rõl, be le -
ért ve a ví rus vé del met és a ké ret len elekt ro ni kus üze ne tek
el le ni vé de ke zést is. Biz to sí ta ni kell az il le ték te len hoz zá -
fé rés meg aka dá lyo zá sát mind a pa pír ala pú, mind a gépi
adat hor do zó ese té ben.

(2) A köz fel ada tot el lá tó szer vek al kal ma zot tai csak
azok hoz az – akár pa pír ala pú, akár gépi adat hor do zón tá -
rolt – ira tok hoz, il le tõ leg ada tok hoz fér het nek hoz zá,
 amelyekre mun ka kö rük el lá tá sá hoz szük sé gük van,
vagy amely re az il le té kes ve ze tõ fel ha tal ma zást ad. A hoz -
zá fé ré si jo go sult sá got fo lya ma to san nap ra ké szen kell
 tartani.

67.  §

(1) Az ira tok hoz a ki ad má nyo zó dön té se alap ján az
aláb bi ke ze lé si uta sí tá sok al kal maz ha tók:

a) ,,Sa ját kezû fel bon tás ra!”,
b) ,,Más szerv nek nem ad ha tó át!”,
c) ,,Nem má sol ha tó!”,
d) ,,Ki vo nat nem ké szít he tõ!”,
e) ,,El ol va sás után vissza kül den dõ!”,
f) ,,Zárt bo rí ték ban tá ro lan dó!” (a ke ze lé sé re vo nat ko -

zó uta sí tá sok meg je lö lé sé vel.),
g) va la mint más, az adat hor do zó sa já tos sá gá tól füg gõ

egyéb szük sé ges uta sí tás.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ze lé si uta sí tá -
sok nem kor lá toz hat ják a köz ér de kû ada tok meg is me ré sét.

VI. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

68.  §

(1) Az irat ke ze lés rend sze rét csak a nap tá ri év kez de tén
le het meg vál toz tat ni.

(2) E ren de let sza bá lya it az au to ma ti zált egye di dön té -
sek kel kap cso la tos ügy in té zés ese tén az Ltv. 35/A.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján ki adott
ren de let ben meg ha tá ro zott sa já tos kö ve tel mé nyek fi gye -
lem be vé te lé vel kell al kal maz ni.
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VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

69.  §

(1) Ez a ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a 2006. ja nu ár 1-je után ki -
adás ra ke rü lõ irat ke ze lé si sza bály za tok te kin te té ben kell
al kal maz ni. A je len leg ér vény ben lévõ irat ke ze lé si sza -
bály za to kat 2007. ja nu ár 1-jé ig a ren de let nek meg fe le lõ en
mó do sí ta ni kell. Pa pír ala pú ik ta tó köny vek hasz ná la ta ese -
tén a 41.  § (1) és (3) be kez dé se it 2008. ja nu ár 1-jé tõl kell
al kal maz ni. E ren de let ren del ke zé se it a tár sa da lom biz to sí -
tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 79.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott törzs szám hoz kap cso ló -
dó ira tok te kin te té ben 2015. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a mi nisz té -
ri u mok és az or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szer vek
irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló 40/1998. (III. 6.)
Korm. ren de let ha tá lyát vesz ti.

(4) A he lyi ön kor mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály -
za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.) BM ren de let; a he lyi ön kor -
mány za tok irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló
38/1998. (IX. 4.) BM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
45/2003. (XII. 2.) BM ren de let; a he lyi ön kor mány za tok
irat ke ze lé si min ta sza bály za tá ról  szóló 38/1998. (IX. 4.)
BM ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 22/1999. (VII. 16.) 
BM ren de let; az egész ség ügyi in téz mé nyek irat ke ze lé si
min ta sza bály za tá ról  szóló a 9/1999. (IV. 14.) EüM ren de -
let 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél -
tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vényt mó -
do sí tó 2005. évi CXLIX. tör vény 7.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõk le tel te után irat ke ze lé si cél ra csak 
a kü lön jog sza bály sze rint ta nú sí tott irat ke ze lé si szoft vert
al kal maz hat.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mi nisz te ri ren de le tek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
27/2005. (XII. 6.) KvVM

rendelete
a használt- és szennyvizek kibocsátásának

ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (8) be kez dé sé nek d) és
m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de -
kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya, va la mint al kal ma zá si köre ki ter jed
a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról  szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Fvr.) 
2.  §-ában meg ha tá ro zott jog ala nyok ra és te vé keny sé gek re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ál lan dó ki bo csá tás: olyan fo lya ma tos vagy idõ sza -

kon ként vissza té rõ (sza ka szos) ki bo csá tás, ami kor az adott 
tech no ló gi á nak, gyár tá si el já rás nak meg fe le lõ üze mi
 körülmények kö zött, a ter me lés leg fel jebb 20%-os in ga do -
zá sa mel lett, az 1, 2, 4, 6, 24 óra idõ kö zön ként vett pont -
min ták vizs gá la ti ered mé nyei ér té ké nek in ga do zá sa nem
na gyobb, mint az adott kom po nens meg ha tá ro zá sát szol -
gá ló ana li ti kai mód szer hi bá já nak két sze re se;

b) ön el len õr zés: a ki bo csá tott szenny víz, va la mint a
ben ne lévõ szennye zõ anya gok mennyi sé gi és mi nõ sé gi
mé ré se, az ada tok rög zí té se és meg õr zé se a ki bo csá tó
 részérõl;

c) hely szí ni el len õr zés: olyan ha tó sá gi el len õr zés,
mely nek cél ja a ki bo csá tott szenny víz mennyi sé gi és
 minõségi vizs gá la ta, il le tõ leg az ön el len õr zés so rán szol -
gál ta tott szenny víz-ki bo csá tá si jel lem zõk el len õr zé se;

d) is mé telt hely szí ni el len õr zés: a hely szí ni el len õr zés
– ki bo csá tó ké rel me alap ján tör té nõ – meg is mét lé se;

e) újabb hely szí ni el len õr zés: hely szí ni el len õr zés után, 
a ki bo csá tott szenny víz mennyi sé gi vagy mi nõ sé gi jel lem -
zõ i nek a be fo ga dó vagy köz csa tor na vé del me szem pont já -
ból hát rá nyos meg vál to zá sa  miatt le foly ta tott új bó li hely -
szí ni el len õr zés;

f) min ta vé te li hely: ki bo csá tás en ge dély ben meg ha tá ro -
zott el len õr zé si he lye, il le tõ leg a köz csa tor ná ba bo csá tás
he lye;

g) köz csa tor ná ba bo csá tás he lye: hasz nált- vagy
szenny vi zek ese té ben a kü lön jog sza bály sze rin ti szenny -
víz el ve ze tés szol gál ta tá si pont, te le pü lé si fo lyé kony  hul -
ladék ese té ben pe dig a fo lyé kony hul la dék be bo csá tá si
pont ja;

h) pont min ta (egye di min ta): az egész min ta tér fo gat ra
vo nat ko zó egy sze ri min ta vé tel egy szenny víz áram ból;

i) két órás át lag min ta (ke vert min ta): olyan min ta, ame -
lyet 2 óra alatt fo lya ma to san vesz nek, vagy ame lyet 2 óra
alatt, leg alább órán ként vett pont min ták össze ke ve ré sé bõl
nyer nek;

j) mi nõ sí tett pont min ta: leg fel jebb két órán be lül vett,
leg alább öt pont min ta össze ke ve ré sé bõl nyert át la golt
min ta, ahol a pont min ták min ta vé te li idõ kö ze leg alább
2 perc;
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k) so ro zat min ta: azon pont min ták so ro za ta, amely
alap ján meg ál la pí tás ra ke rül a ki bo csá tás ál lan dó vagy vál -
to zó jel le ge;

l) át lag min ta (ke vert min ta): olyan min ta, ame lyet vagy 
fo lya ma to san vesz nek, vagy ame lyet, leg alább órán ként
vett pont min ták össze ke ve ré sé bõl nyer nek;

m) min ta vé tel nek meg fe le lõ szenny víz áram: a min ta vé -
tel idõ tar ta ma alat ti át la gos szenny víz ho zam;

n) szenny víz szennye zõ anyag-ter he lé se: a szenny víz be
egy ség nyi idõ alatt ki bo csá tott szennye zõ anyag t/nap ban,
vagy kg/órá ban meg ha tá ro zott mennyi sé ge;

o) ter mék vagy ter me lés spe ci fi kus ter he lé si ér ték: az
en ge dé lye zett ter mék egy ség nyi mennyi sé gé re vagy ter -
me lé si ka pa ci tás ra vo nat koz ta tott szennye zõ anyag-ki bo -
csá tás m3/t-ben, g/t-ben, kg/t-ben mért ér té ke;

p) akk re di tált la bo ra tó ri um: a hasz nált- és szenny vi -
zek, il le tõ leg azok meg ha tá ro zott al ko tó ré sze vizs gá la tá ra
a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let ál tal kü lön jog sza bály
alap ján el is mert és be jegy zett la bo ra tó ri um.

Az önellenõrzési terv, üzemnapló

3.  §

(1) Az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó

a) ön el len õr zé si ter vet (a to váb bi ak ban: terv) ké szít,

b) üzem nap lót ve zet.

(2) A terv kö te le zõ tar tal mi ele me it a 2. mel lék let, az
üzem nap ló kö te le zõ tar tal mi ele me it az 1. mel lék let tar tal -
maz za.

(3) Az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó a ter vet
– az Fvr. 28.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint – 
a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi  fel -
ügyelõséghez (a to váb bi ak ban: ha tó ság) jó vá ha gyás ra be -
nyújt ja.

(4) A ha tó ság a terv be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon
be lül dönt an nak jó vá ha gyá sá ról. Amennyi ben a meg adott
ha tár idõn be lül a ha tó ság nem ren del el hi ány pót lást vagy
ér de mi ha tá ro za tot nem hoz, a jó vá ha gyást – a be nyúj tott
terv ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal – meg adott nak kell
 tekinteni.

(5) A terv a jó vá ha gyás ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mig,
de leg fel jebb 5 évig ér vé nyes. Az ön el len õr zés re kö te les
ki bo csá tó az új ter vet a jó vá ha gyott terv ér vé nyes sé gi ide -
jé nek le jár tát 60 nap pal meg elõ zõ en nyújt ja be.

(6) Amennyi ben a ha tó ság az ál ta la le foly ta tott el len õr -
zés vagy a ki bo csá tó be je len té se alap ján meg ál la pít ja,
hogy az ön el len õr zé si terv tar tal mát érin tõ lé nye ges vál to -
zás kö vet ke zett be, a terv fe lül vizs gá la tát ak kor is el ren de -
li, ha az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõ még nem telt el.

4.  §

Az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó az üzem nap lót
éven te fo lya ma to san kö te les ve zet ni. A ha tó ság az üzem -
nap ló ve ze té sét el len õr zi és amennyi ben meg ál la pít ja,
hogy az nem fe lel meg a jog sza bály ál tal elõ írt tar tal mi
 követelményeknek, az üze mel te tõt a hi á nyos sá gok meg -
szün te té sé re kö te le zi.

5.  §

A köz csa tor nán ke resz tül, sza bad ki öm lés sel, köz vet le -
nül be ve ze tett hasz nált- vagy szenny víz, va la mint rizs ter -
mesz té si, il let ve hal gaz dál ko dá si te vé keny ség so rán ki bo -
csá tott hasz nált víz ese tén, az ön el len õr zés re vo nat ko zó
kö te le zett sé get – an nak tar tal mi ele mei meg ha tá ro zá sá -
val – a ha tó ság egye di leg ál la pít ja meg, mér le gel ve az ön -
el len õr zés gya kor la ti meg va ló sít ha tó sá gát.

Az ellenõrzés általános szabályai

6.  §

(1) A ha tó ság, köz csa tor ná ba bo csá tás ese tén pe dig
a ha tó ság és a szol gál ta tó (a to váb bi ak ban együtt: el len õr -
zés re jo go sult) a hasz nált- vagy szenny vi zek mennyi sé gé -
nek és szennye zõ anyag-tar tal má nak hely szí ni el len õr zé sé -
re jo go sult.

(2) Amennyi ben az el len õr zés re jo go sult él az (1) be -
kez dés ben fog lalt jo gá val, úgy az ön el len õr zés re kö te les
ki bo csá tó ese té ben

a) a ki bo csá tó ön el len õr zé si rend sze re meg bíz ha tó sá gát,
b) az en ge dély ben elõ írt ki bo csá tá si kö ve tel mé nyek -

nek való meg fe le lé sét
el len õr zi.

(3) Az év meg ha tá ro zott sza ka szá ban üze me lõ ki bo csá -
tó nál (idény üzem) az idény tar ta ma, az idõ sza ko san vál to -
zó tech no ló gi á val vagy szenny víz ki bo csá tás sal fo lya ma -
to san üze me lõ ki bo csá tó nál a kü lön bö zõ mû kö dé si cik lu -
sok tar ta ma alatt le het a hely szí ni el len õr zést – a ter ve zett
üzem na pok szá má nak függ vé nyé ben – a szük sé ges gya ko -
ri ság gal meg tar ta ni.

(4) Ön el len õr zés re nem kö te le zett ki bo csá tók nál, fo lya -
ma tos szenny víz ki bo csá tás ese tén az el len õr zés re jo go sult
hely szí ni el len õr zést tart hat, idény üzem ese té ben a (3) be -
kez dés ren del ke zé se it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

7.  §

(1) A ki bo csá tó kö te les
a) a min ta vé te li fel té te le ket biz to sí ta ni,
b) a ki bo csá tott szennye zõ anya gok mennyi sé gét és

 minõségét be fo lyá so ló vál to zá so kat, va la mint azok kez dõ
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és be fe je zõ idõ pont ját az el len õr zés re jo go sult nak be je len -
te ni,

c) a nap tá ri évre, idõ szak ra vagy a mû kö dé si cik lus ra
ter ve zett üzem na pok szá mát meg ad ni,

d) az el len õr zés re jo go sult kép vi se lõ jé nek ké ré sé re a
szennye zõ anya gok ki bo csá tá sá val kap cso la tos anyag fel -
hasz ná lás ra vo nat ko zó ada to kat kö zöl ni,

e) az üzem nap lót az el len õr zés re jo go sult kép vi se lõ jé -
nek be mu tat ni.

(2) A (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zot tak biz to -
sí tá sa ér de ké ben a ki bo csá tó kö te les az en ge dély ben meg -
ha tá ro zott ki bo csá tá si, il let ve min ta vé te li he lye ket min ta -
vé tel re al kal mas ál la pot ban tar ta ni, azok meg kö ze lít he tõ -
sé gét biz to sí ta ni.

Mintavételi, mérési szabályok

8.  §

(1) A köz csa tor ná ba ki bo csá tott szenny víz mennyi sé gét 
kü lön jog sza bály alap ján, egyéb eset ben mé rés sel kell
meg ál la pí ta ni, ha ez nem le het sé ges, a fel hasz nált víz
mennyi sé gé bõl, az al kal ma zott tech no ló gia fi gye lem be vé -
te lé vel, mû sza ki becs lés sel kell a szenny víz mennyi sé get
meg ha tá roz ni. A fel hasz nált víz mennyi sé gé bõl le kell
von ni azt a részt, ame lyet a ki bo csá tó, ál ta la bi zo nyí tott
mó don nem bo csá tott ki.

(2) A ki bo csá tott szenny víz bõl mi nõ sé gé nek meg ál la pí -
tá sa vé gett min tát kell ven ni. A víz min tát va la mennyi ki -
bo csá tó he lyen, a be fo ga dó ba való be ve ze tés elõt ti utol só
csa tor na ak ná ból, il le tõ leg a szenny víz ki bo csá tás ra jel lem -
zõ más – en ge dély sze rin ti – he lyen kell ki ven ni. Ha a ki -
bo csá tó az üze me lés hez hasz nált vi zet vesz át, a to váb bi
hasz ná lat meg kez dé se elõtt ab ból min tát vesz.

(3) A min ta vé te li he lyek ki je lö lé se kor úgy kell el jár ni,
hogy az el ve ze tés re ke rü lõ szenny víz tel jes mennyi sé gét
min ta vé tel lel el len õriz ni le hes sen, va la mint a ki je lölt min -
ta vé te li hely után to váb bi be csat la ko zás a be fo ga dó (il let -
ve köz csa tor na, kö zös üze mi csa tor na) felé ne le gyen.
A min ta vé te li prog ram meg ha tá ro zá sát, to váb bá a min ta -
vé te le zést és a min ták vizs gá la tát a 2. mel lék let sze rint kell 
vé gez ni. A 2. mel lék let 4. pont já ban a min ták vizs gá la tá ra
ja va solt mé ré si és elem zé si mód sze rek csak a szab vá nyos
mód sze rek kel egyen ér té kû nek el is mert más mód sze rek kel 
he lyet te sít he tõk.

(4) An nak el len õr zé sé re, hogy tel je sül nek-e a ki bo csá -
tott szenny víz re meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek te le pü lé si
szenny víz tisz tí tó te le pek ese té ben a víz ho zam mal ará -
nyos, vagy idõ ala pú 24 órás min tá kat kell ven ni a tisz tí tó
te lep el fo lyó, szük ség ese tén be fo lyó ol da lán is, a 2. mel -
lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(5) A tech no ló gi ai ha tár ér ték kel sza bá lyo zott ki bo csá -
tás ese té ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár ér -
ték hez tar to zó min ta vé te li el já rást kell al kal maz ni.

9.  §

Amennyi ben az ön el len õr zõ la bo ra tó ri um és az el len õr -
zés re jo go sult la bo ra tó ri u má nak vizs gá la ti ered mé nyei el -
tér nek, ak kor

a) ha az ön el len õr zõ la bo ra tó ri um nem akk re di tált, a ha -
tó sá gi la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyét kell el fo gad ni;

b) ha az ön el len õr zõ la bo ra tó ri um akk re di tált, a la bo ra -
tó ri u mok egyez te tik a vizs gá lat so rán al kal ma zott ana li ti -
kai el já rá so kat, vizs gá la ti kö rül mé nye ket, a to vább ra is
fenn ma ra dó vi tás kér dé sek ese tén a terv ben meg ha tá ro zott 
irány adó la bo ra tó ri um mé ré si ered mé nye a meg ha tá ro zó.

Az önellenõrzés részletes szabályai

10.  §

(1) Az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó az ön el len õr -
zést a terv ben meg ha tá ro zot tak sze rint vég zi.

(2) Az ön el len õr zés so rán vett víz min ták elem zé sét egy -
sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély kö te les lé te sít mé nyek
és meg bí zott la bo ra tó ri um ese tén ki zá ró lag akk re di tált
 laboratórium vé gez he ti.

(3) Ha az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó
a) ter vet nem ké szít, il let ve azt nem kül di meg jó vá ha -

gyás ra,
b) az ön el len õr zést nem a terv sze rint vég zi és en nek

kö vet kez té ben a ki bo csá tás ön el len õr zés ke re té ben nem
el len õriz he tõ
az el len õr zés re jo go sult a ki bo csá tást és an nak kö rül mé -
nye it – a ki bo csá tó költ sé gé re – hely szí ni el len õr zé sen el -
len õr zi.

Helyszíni ellenõrzés részletes szabályai

11.  §

(1) Az el len õr zés re jo go sult a ki bo csá tó hely szí ni el len -
õr zé sét a ki bo csá tó ál tal szol gál ta tott ada tok fi gye lem be -
vé te lé vel, a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zot tak alap ján elõ -
ké szí ti és az el len õr zés meg kez dé se kor er rõl a ki bo csá tót
szó ban ér te sí ti.

(2) A hely szí ni el len õr zés re az Ál la mi Nép egész ség ügyi 
és Tisz ti or vo si Szol gá la tot (a to váb bi ak ban: köz egész ség -
ügyi ha tó ság) az el len õr zés re jo go sult meg hív ja.

(3) Amennyi ben a kö zös üze mi csa tor nát több ki bo csá tó 
kö zö sen hasz nál ja, il le tõ leg bár mely ki bo csá tót az Fvr.
14.  § (2) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi in téz ke dés érin ti, min -
tát kell ven ni a kö zö sen el ve ze tett szenny víz bõl és kü lön-
 kü lön az egyes ki bo csá tók el ve ze tõ csa tor ná i ból is, a kö zö -
sen hasz nált el ve ze tõ rend szer re tör té nõ csat la ko zá sok
elõtt.
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(4) Min ta vé te le zés kor a vett min tát meg kell osz ta ni az
el len õr zés re jo go sult – bak te ri á lis szennye zõ anyag te kin -
te té ben a köz egész ség ügyi ha tó ság la bo ra tó ri u ma – és a
 kibocsátó ön el len õr zõ la bo ra tó ri um kö zött. Az ön el len õr -
zés re nem kö te le zett ki bo csá tó ré szé re – amennyi ben kéri
és a szük sé ges esz kö zö ket biz to sít ja – a víz min ták ból meg -
fe le lõ kont roll min tát kell ren del ke zés re bo csá ta ni.

(5) A víz min ták elem zé sét az el len õr zés re jo go sult – a
bak te ri á lis szennye zõ anyag ra vo nat ko zó elem zést a köz -
egész ség ügyi ha tó ság –, va la mint a szol gál ta tó akk re di tált
la bo ra tó ri u mai vég zik.

(6) A ki bo csá tó ön el len õr zé sét vég zõ la bo ra tó ri um a
hely szí ni el len õr zés min ta vé te le zé sé nek nap já tól szá mí -
tott 30 na pon be lül meg kül di az el len õr zés re jo go sult nak a
hely szí ni el len õr zé sen vett min ták ál ta la el vég zett la bo ra -
tó ri u mi elem zé sé nek ered mé nyét.

12.  §

(1) A hely szí ni el len õr zés rõl az el len õr zés re jo go sult a
3. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal jegy zõ köny vet ké szít.

(2) A ki bo csá tó ön el len õr zé si rend sze ré nek hely szí ni
 ellenõrzése so rán a 3. mel lék let ben elõ ír ta kon túl, jegy zõ -
könyv ben kell rög zí te ni a terv ben nem sze rep lõ vagy at tól
el té rõ ada to kat, jel lem zõ ket.

(3) A hely szí ni el len õr zés ered mé nyei alap ján az el len -
õr zés re jo go sult a ki bo csá tót – a hely szí ni el len õr zés
 lefolytatását kö ve tõ 30 na pon be lül – tá jé koz ta tó ban ér te -
sí ti a víz min ták akk re di tált la bo ra tó ri um ál tal vég zett
elem zé se i nek ered mé nyé rõl. A tá jé koz ta tó rész le tes tar tal -
mi kö ve tel mé nye it a 2. mel lék let 7. pont ja tar tal maz za.

(4) Ha a víz min ta bak te ri á lis szennye zést is tar tal maz, a
tá jé koz ta tó ba a köz egész ség ügyi ha tó ság vizs gá la ti ered -
mé nyét is bele kell fog lal ni. En nek ér de ké ben a köz egész -
ség ügyi ha tó ság az ál ta la el vég zett la bo ra tó ri u mi vizs gá -
lat ról ké szült jegy zõ köny vet az el len õr zés tõl szá mí tott
15 na pon be lül meg kül di az el len õr zés re jo go sult ré szé re.

13.  §

(1) A ki bo csá tó a tá jé koz ta tó át vé te lét kö ve tõ 15 na pon
be lül arra ész re vé telt te het. Az ész re vé tel ben meg kell
 jelölni azo kat a té nye ket és ve lük kap cso la to san azon köz -
vet len vagy köz ve tett bi zo nyí té ko kat, amely alap ján a tá jé -
koz ta tó meg ál la pí tá sa it vi tat ja.

(2) Az ész re vé tel lel kap cso la tos ál lás pont já ról az el len -
õr zés re jo go sult 15 na pon be lül tá jé koz tat ja a ki bo csá tót.

(3) Amennyi ben a ki bo csá tó az ész re vé te lé ben a hely -
szí ni el len õr zés egész ben vagy a vi ta tott meg ál la pí tás
 tisztázásához szük sé ges ré szé ben tör té nõ meg is mét lé sét
kéri, er rõl az el len õr zés re jo go sult az ész re vé te lek be nyúj -
tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül gon dos ko dik, fel té ve,

hogy a ki bo csá tó az is mé telt hely szí ni el len õr zés és a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott hely szí ni el len õr zés költ -
sé gét az el len õr zés re jo go sult szám lá já ra tör té nõ el he lye -
zés sel meg elõ le ge zi.

(4) A (3) be kez dés alap ján el vég zett is mé telt hely szí ni
el len õr zés után – amennyi ben az el len õr zés re jo go sult úgy
dönt – 90 na pon be lül – de leg ké sõbb a tárgy év de cem -
ber 31-éig – elõ ze tes be je len tés nél kül, a szenny víz ki bo -
csá tás en ge dély sze rin ti meg fe le lõ sé gét, il let ve az ön el len -
õr zé si rend szer meg bíz ha tó sá gát hely szí ni el len õr zés
 lefolytatásával el len õriz he ti.

(5) Ha az el len õr zés re jo go sult a (4) be kez dés sze rin ti
el len õr zést nem foly tat ta le, a ki bo csá tó ál tal meg elõ le ge -
zett költ ség nek az erre a hely szí ni el len õr zés re esõ ré szét
leg ké sõbb a tárgy év de cem ber 31-éig a ki bo csá tó ré szé re
vissza utal ja.

(6) Ha a ki bo csá tó a tá jé koz ta tó ra ész re vé telt nem tett, a
szenny víz ki bo csá tás ra az el len õr zés re jo go sult ál tal le -
foly ta tott hely szí ni el len õr zés ered mé nye a meg ha tá ro zó.

14.  §

(1) Az ön el len õr zõ rend szer meg bíz ha tó nak mi nõ sül, ha

a) a ki bo csá tó az ön el len õr zést a terv sze rint foly tat ja,
és

b) az e ren de let sze rint le foly ta tott hely szí ni el len õr zés
ered mé nyei nem mu tat nak szá mot te võ el té rést a kö zös
min ta vé te le zés so rán pár hu za mo san vég zett ön el len õr zés
ered mé nye i vel, és a 2. mel lék let 6. c) pont já ban fog lalt
 kritériumoknak tör té nõ meg fe le lés nem ál la pít ha tó meg,
va la mint

c) az éves ön el len õr zé si adat szol gál ta tás mé ré si ered -
mé nye it a hely szí ni el len õr zés la bo ra tó ri u mi ered mé nye i -
vel össze ha son lít va meg ál la pít ha tó, hogy a hely szí ni
 ellenõrzés ered mé nyei il lesz ked nek az ön el len õr zé si ered -
mé nyek so rá ba.

(2) Ha az el len õr zés re jo go sult a hely szí ni el len õr zés
 során az ön el len õr zés te rén – az ön el len õr zé si terv ben elõ -
ír tak hoz ké pest – hi á nyos sá got ál la pít meg, azo kat sa ját
ada ta i val pó tol ja, a tá jé koz ta tót és a víz szennye zé si bír ság
meg ál la pí tá sát az ön el len õr zé si rend szer ada ta i nak mel lõ -
zé sé vel a sa ját ada ta i ra ala poz za. Az ön el len õr zé si rend -
szer ada ta i nak fi gyel men kí vül ha gyá sát in do kol ni kell.

(3) Az ön el len õr zé si rend szer ada ta i nak fi gyel men kí vül 
ha gyá sa kö vet kez té ben a hely szí ni el len õr zés ered mé nyét
a kö vet ke zõ hely szí ni el len õr zé sig, bír ság meg ál la pí tá sa
ese tén leg ké sõbb a tárgy év de cem ber 31-éig le het meg ha -
tá ro zó nak te kin te ni.

(4) Ön el len õr zés re nem kö te le zett ki bo csá tók nál az év
elsõ fe lé ben vég zett hely szí ni el len õr zés ered mé nyét egész 
évre meg ha tá ro zó nak kell te kin tet ni, ki vé ve, ha a ki bo csá -
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tó az el len õr zést kö ve tõ en is mé telt hely szí ni el len õr zés el -
vég zé sét kez de mé nyez te vagy az el len õr zés re jo go sult
újabb el len õr zést vég zett.

15.  §

(1) Ha az el len õr zés re jo go sult nak tu do má sá ra jut, hogy
a hely szí ni el len õr zést kö ve tõ en a ki bo csá tott szenny víz
mennyi sé ge vagy mi nõ sé ge a be fo ga dó ra hát rá nyo san
meg vál to zott, újabb hely szí ni el len õr zést kell tar ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti hely szí ni el len õr zést kö ve -
tõ en a ki bo csá tó ké rel mé re – a költ sé gé nek 13.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti biz to sí tá sát kö ve tõ en – a ké re lem be nyúj tá sá -
tól szá mí tott 15 na pon be lül is mé telt hely szí ni el len õr zést
kell tar ta ni.

(3) Víz szennye zõ anyag köz ve tett be ve ze té se ese tén, ha 
a ki bo csá tó ön el len õr zés re nem kö te le zett és te vé keny sé -
gé vel össze füg gés ben a hely szí ni el len õr zést kö ve tõ en
a ki bo csá tott szenny víz mennyi sé ge vagy mi nõ sé ge a köz -
csa tor na, a kö zös üze mi csa tor na vagy a kö zös üze mi tisz -
tí tó mû köd te té sé re néz ve hát rá nyo san meg vál to zott, a
 kibocsátó kö te les az el len õr zés re jo go sul tat, il let ve üze -
mel te tõt ha la dék ta la nul ér te sí te ni.

Helyszíni ellenõrzés üzemzavarból eredõ
rendkívüli szennyezés esetén

16.  §

(1) Rend kí vü li szennye zés ese tén az el len õr zés re jo go -
sult a szennye zést oko zó ki bo csá tó nál a be je len tést vagy
ész le lést kö ve tõ le he tõ leg rö vi debb idõn be lül min ta vé te -
le zés sel egy be kö tött hely szí ni el len õr zést tart, és azt a
rend kí vü li szennye zés tar ta ma alatt, szük ség sze rin ti gya -
ko ri ság gal meg is mét li.

(2) A víz min ták la bo ra tó ri u mi elem zé sét so ron kí vül el
kell vé gez ni, és az össze sí tett ered ményt tar tal ma zó tá jé -
koz ta tót a rend kí vü li szennye zés meg szû né sét kö ve tõ
15 na pon be lül meg kell kül de ni a ki bo csá tó nak.

(3) A ki bo csá tó a tá jé koz ta tó ra, an nak kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül in dok lás sal el lá tott ész re vé telt
 tehet.

(4) Amennyi ben min ta vé te le zés re kül sõ el há rít ha tat lan
ok nál fog va nem ke rül he tett sor a szennye zõ anya gok
mennyi sé gét mû sza ki becs lés sel kell meg ha tá roz ni. Az
 ellenõrzésre jo go sult nak a becs lés so rán fi gye lem be vett
kö rül mé nye ket jegy zõ könyv ben kell rög zí te nie, mely re a
ki bo csá tó ész re vé telt te het.

(5) Rend kí vü li szennye zés hez kap cso ló dó el len õr zés -
nek mi nõ sül az is, ha a szennye zést szán dé ko san oko zó
 kibocsátó el len õr zé sé re nem az üzem sze rû ki bo csá tá si
pon ton ke rül sor, de a ha tó ság az el len õr zés, (min ta vé te le -

zés) alap ján iga zol ja, hogy az adott köz csa tor na- vagy kör -
nye zet ká ro sí tást mely ki bo csá tó okoz ta.

(6) Amennyi ben a rend kí vü li szennye zés az el len õr zés -
re jo go sult meg ér ke zé sé ig meg szû nik vagy meg szün te tik,
ak kor a szennye zés meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges min ták
min den olyan hely rõl vé te lez he tõk, me lyek alap ján a rend -
kí vü li szennye zés ál tal oko zott kör nye zet ter he lés vagy
köz csa tor na ter he lés meg ha tá roz ha tó vá vá lik.

Adatszolgáltatás

17.  §

(1) Az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó – az üzem nap ló
ada tai alap ján – a ki bo csá tá sá ról éven te össze fog la ló
 jelentést ké szít, va la mint a 4. mel lék let sze rin ti adat la po kat 
ki tölt, és eze ket a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig a ha -
tó ság hoz be nyújt ja. A ki bo csá tó kö te les az adat szol gál ta -
tás tel jes kö rû sé gét és a szol gál ta tott ada tok nak a  kibocsátó 
egyéb nyil ván tar tá si rend sze ré nek, ira ta i nak adat tar tal má -
val való egye zõ sé gét biz to sí ta ni.

(2) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get e ren de let
 szerinti nyom tat vá nyon vagy szá mí tó gé pes adat hor do zón
kell tel je sí te ni. A ki bo csá tó az adat szol gál ta tás alap já ul
szol gá ló ira tok meg õr zé sé rõl kö te les gon dos kod ni.

(3) A ha tó ság ha tá ro zat ban en ge dé lyez he ti a 4. mel lék -
le té ben fog lalt adat la pok tól el té rõ for má ban tör té nõ adat -
szol gál ta tás tel je sí té sét, ha az adat lap mû sza ki, tech no ló gi -
ai okok  miatt nem al kal maz ha tó.

(4) Az adat la po kat a ha tó ság nyil ván tart ja és kö te les az
ab ban sze rep lõ ada to kat – a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl
és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló tör vény elõ -
írá sai sze rint meg ál la pí tott ki vé te lek kel – hoz zá fér he tõ vé
ten ni.

A csatornabírság és a vízszennyezési bírság
megállapításának és kiszabásának sajátos szabályai

18.  §

(1) A csa tor na bír ság, il let ve a víz szennye zé si bír ság
meg ál la pí tá sá nál az Fvr. 33–34.  §-ai sze rint kell el jár ni.

(2) Hí gí tás ese tén – ha a ha tó ság ezt kü lön nem en ge dé -
lyez te – a több let víz mennyi ség gel ki bo csá tott tel jes
szennye zõ anyag-mennyi ség re kell a bír sá got  megállapí -
tani.

(3) Ön el len õr zés re nem kö te le zett fo lya ma tos szenny -
víz ki bo csá tás ese tén a hely szí ni el len õr zés ered mé nye a
kö vet ke zõ hely szí ni el len õr zé sig irány adó. A bír sá got egy
adott szennye zõ anyag ra az elsõ hely szí ni el len õr zés idõ -
pont já tól a kö vet ke zõ hely szí ni el len õr zé sig ter je dõ idõ -
szak ra – leg fel jebb a tárgy év de cem ber 31-éig – kell meg -

74 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



ál la pí ta ni, a ki bo csá tá si ha tár ér ték nek (kü szöb ér ték nek)
meg fe le lõ szennye zõ anyag-mennyi sé ge fö löt ti mennyi -
ség re.

(4) Idény üzem nél az egész idény re, vál to zó szenny víz -
ki bo csá tá sú üzem nél a ki bo csá tást jel lem zõ cik lu sok ra
kell a bír sá got meg ál la pí ta ni. Az elsõ el len õr zés meg ál la -
pí tá sa it az idény, il let ve a mû kö dé si cik lus kez de té tõl az
idény ben, il let ve mû kö dé si cik lus ban el vég zett kö vet ke zõ
hely szí ni el len õr zé sig kell a bír ság szá mí tás szem pont já ból 
jel lem zõ nek te kin tet ni.

(5) Ön el len õr zés re kö te le zett ki bo csá tók ese tén, ha az
el len õr zés re jo go sult az ön el len õr zést nem fo gad ta el, a
bír ság meg ál la pí tá sát a hely szí ni el len õr zés ered mé nye i re
kell ala poz ni, és a (3)–(4) be kez dé sek ben elõ ír tak sze rint
meg ál la pí ta ni.

(6) A víz szennye zé si bír sá got fo lya ma tos víz szennye -
zés ese tén éven ként, idény üzem ese tén idé nyen ként, rend -
kí vü li szennye zés kap csán ese ten ként, utó lag egy összeg -
ben kell ki szab ni.

(7) A szol gál ta tó ál tal ké szí ten dõ csa tor na bír ság-ja vas -
lat tar tal mi kö ve tel mé nye it az 5. mel lék let, a bír ság meg ál -
la pí tás sa já tos sza bá lya it a 6. mel lék let tar tal maz za.

Záró rendelkezések

19.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

(2) A 17.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat la po kat 
2004. évre vo nat ko zó ada tok kal 2006. ja nu ár 31-éig kell
be nyúj ta ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a hasz nált és szenny vi zek ki bo csá tá sá nak mé ré sé -
rõl, el len õr zé sé rõl, adat szol gál ta tá sá ról, va la mint víz -
szennye zé si bír ság sa já tos sza bá lya i ról  szóló 7/2002.
(III. 1.) KöM ren de let, to váb bá az egyes kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket
meg ál la pí tó mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
3/2005. (II. 22.) KvVM ren de let 8.  §-a.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 76/464/EGK irány el ve (1976. má jus 4.)
a Kö zös ség vízi kör nye ze té be bo csá tott egyes ve szé lyes
anya gok ál tal oko zott szennye zés rõl, 11. cikk;

b) A Ta nács 87/217/EGK irány el ve (1987. már ci us 19.)
az az beszt ál tal oko zott kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé -
rõl és csök ken té sé rõl; 6. cikk (1) be kez dés, mel lék let
A. pont.

(5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) A Ta nács 77/795/EGK ha tá ro za ta (1977. de cem -
ber 12.) a Kö zös ség ben ta lál ha tó fel szí ni édes víz mi nõ sé -
gé re vo nat ko zó kö zös in for má ció cse re el já rás lét re ho zá sá -
ról, 2. cikk (2) be kez dés b) pont, II. mel lék let;

b) A Bi zott ság 95/337/EK ha tá ro za ta (1995. jú li us 25.)
a víz ügyi ága zat ra vo nat ko zó irány el vek kel kap cso la tos
kér dõ ívek rõl  szóló, 1992. jú li us 27-i 92/446/EGK ha tá ro -
zat mó do sí tá sá ról, I. kér dõ ív váz lat;

c) A Bi zott ság 2000/479/EK ha tá ro za ta (2000. jú li -
us 17.) a kör nye zet szennye zés in teg rált meg elõ zé sé rõl és
csök ken té sé rõl (IPPC)  szóló 96/61/EK ta ná csi irány elv
15. cik ke alap ján egy eu ró pai szennye zõ anyag-ki bo csá tá si 
nyil ván tar tás (EPER) ki ala kí tá sá ról, A1, A2 mel lék let.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

Az üzemnapló tartalma

1. A 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti üzem nap ló ban fel kell
tün tet ni:

a) a tech no ló gi ai be ren de zé sek, va la mint a szenny víz
szál lí tá sá ra és tisz tí tá sá ra szol gá ló be ren de zé sek napi,
havi, éves üzem ide jét,

b) a ter me lés re vo nat ko zó, a szenny víz ki bo csá tás ra
 hatással lévõ ada to kat (így pél dá ul: fel hasz nált anya gok és 
ter mé kek, ezek mi nõ sé gi jel lem zõi és napi, havi, éves
mennyi sé gük),

c) a be kö vet ke zett üzem za va rok, a szo ká sos tól el té rõ,
rend kí vü li üzem ál la po tok okát, ide jét és idõ tar ta mát, va la -
mint az azok meg szün te té sé re tett in téz ke dé se ket,

d) a vég re haj tott kar ban tar tá sok (ja ví tá sok) ide jét és
idõ tar ta mát, va la mint azok eset le ges ha tá sát a ki bo csá tás ra 
(jel le gé re és mennyi sé gé re),

e) a ki bo csá tá sok ön el len õr zé sé nek for má ját, ide jét
(gya ko ri sá gát) és idõ tar ta mát, va la mint vég re haj tá sá nak
mód ját,

f) a ki bo csá tás mé ré sét vég zõ szer ve zet meg ne ve zé sét,
a mé rés idõ pont ját és a mé ré si jegy zõ könyv szá mát,

g) a ki bo csá tás ön el len õr zé sé nek ered mé nye it,

h) a ha tó ság ál tal vég zett hely szí ni el len õr zés ered mé -
nye it.

2. A b), e), f), g) és h) pon tok ban fel so rol ta kat nem
szük sé ges az üzem nap ló ban sze re pel tet ni, ha az ada tok
ren del ke zés re ál lá sát a ki bo csá tó kü lön biz to sít ja.

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 75



2. melléklet
a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A használt- és szennyvizek kibocsátásának
ellenõrzését szolgáló mintavétel, elemzés

és értékelés lefolytatásáról

1. Az el len õr zés elõ ké szí té se

1.1. Az elõ ké szí tés so rán kü lö nö sen az aláb bi ak ra kell
te kin tet tel len ni:

– a ki bo csá tó tech no ló gi á já ra,
– a ha tó sá gi en ge dé lyek re,
– a terv do ku men tá ci ók ra,
– a hely szín raj zok ra,
– a hely szí ni is me re tek re, be já rá sok ra,
– a szenny víz át la gos mennyi sé gé re, víz for gal mi ada ta i ra,
– a jel lem zõ szennye zõ anya gok ra,
– az át la gos évi üzem na pok ra,
– a ter me lé si idõ sza kok ra,
– a vár ha tó vál to zá sok ra,
– a szenny víz be fo ga dó já ra,
– az üzem víz mi nõ ség-vé del mi te vé keny sé gé re,
– a szenny víz elõ tisz tí tá si kö rül mé nye i re,
– a szenny víz be ve ze tés mód já ra.

2. Az ön el len õr zé si terv és a min ta vé te li prog ram tar -
tal má nak sa já tos elõ írá sai

2.1. Ön el len õr zé si terv ké szí té se
A köz ve tett és köz vet len be ve ze tést foly ta tó ki bo csá tók

ön el len õr zé si ter vé ben meg kell ha tá roz ni:
a) az ön el len õr zés ke re té ben fi gye lem be vett min ta vé -

te li ren det és a min ták vizs gá la tát vég zõ la bo ra tó ri u mot,
szer ve ze tet;

b) az ön el len õr zés rész le tes vizs gá la ti ter vét, a min ta -
vé te lek gya ko ri sá gát, fi gye lem mel a tech no ló gi á ra és az
egyéb, egye di sa já tos sá gok ra. Az éves mi ni má lis min ta vé -
te li szá mot a 2.2. pont ban fog lalt, a min ta vé te li prog ram
ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok fi gye lem be vé te lé vel
kell min den ki bo csá tó ra meg ha tá roz ni;

c) min ta vé te li he lye ket (te le pü lé si tisz tí tó ese tén a
 bevezetett szenny víz vizs gá la tá ra vo nat ko zó min ta vé te li
he lyet is), a min ta vé te li fel té te le ket, ide ért ve azo kat a
 körülményeket is, ame lyek a min ta vé telt be fo lyá sol hat ják;

d) a vizs gál ni szük sé ges kom po nen se ket, az al kal maz -
ni kí vánt ana li ti kai mód sze re ket, to váb bá a jel lem zõ
szennye zõ anyag-kon cent rá ció, il let ve a szennye zõ anyag-
 mennyi ség meg ha tá ro zá sá nak mód ját;

e) a vizs gá la ti ered mé nyek nek a ha tó ság, köz csa tor na
ese té ben a szol gál ta tó kö zös üze mi csa tor na ese té ben az
üze mel te tõ ré szé re tör té nõ meg kül dé sé nek mód ját, fi gye -
lem mel az Fvr. 28.  § (3) be kez dé sé re;

f) a rend kí vü li ese mé nyek el len õr zé sé nek és je len té sé -
nek mód ját;

g) a vi tás kér dé sek ben irány adó, akk re di tált la bo ra tó ri -
um meg ne ve zé sét;

h) a ve szé lyes anya gok vagy a föld ta ni kö zeg és fel szín
alat ti vi zek szem pont já ból a 10/2000. (VI. 2.) KöM–
 KöViM–EüM–FVM együt tes ren de let ben ne ve sí tett anya -
gok ki bo csá tá sa ese tén azok el len õr zé sé re al kal ma zott
mo ni tor ing ter vet;

i) a fel szí ni vi zek ter hel he tõ sé ge szem pont já ból vég zett 
vizs gá la tok min ta vé te li he lye it, kom po nen se it és vizs gá la -
ti gya ko ri sá ga it, az ered mé nyek ha tó ság nak tör té nõ meg -
kül dé sé nek mód ját.

2.2. Min ta vé te li prog ram ki ala kí tá sá nak sza bá lyai
2.2.1. A ha tó ság köz csa tor na ese té ben a szol gál ta tó,

 illetve az ön el len õr zést vég zõ el len õr zé si és min ta vé te li
prog ram já nak mi ni má li san az aláb bi ada to kat kell tar tal -
maz nia:

– szenny víz ki bo csá tó meg ne ve zé se, címe,
– min ta vé tel idõ pont ja (csak az ön el len õr zés re kö te le -

zett ki bo csá tók ré szé re),
– min ta vé tel idõ tar ta ma,
– min ta vé te lek éves mi ni má lis gya ko ri sá ga,
– min ta vé tel tí pu sa,
– min ta vé te li he lyek meg je lö lé se,
– vizs gá lan dó kom po nen sek fel so ro lá sa.
Az az ön el len õr zés re kö te les ki bo csá tó, aki nek a ha tó -

ság a ha tár ér té két ha tás fok ban írta elõ, a min ta vé te li ter vét
úgy kell el ké szí te nie, hogy a ha tás fok szá mí tás ra vo nat ko -
zó sza bá lyok sze rint foly tat has sa le az ön el len õr zést.

2.2.2. A min ta vé te li prog ram ki ala kí tá sá nak egye di
sza bá lyai

a) Min ta vé te li he lyek ki je lö lé sé nek mód ja:
– A min ta vé te li he lyek ki je lö lé sét az e ren de let 8.  §

(2)–(3) be kez dé se i ben elõ ír tak sze rint és a tech no ló gi ai
ha tár ér té kek kel sza bá lyo zott ki bo csá tás ese té ben a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak fi gye lem be vé te lé vel kell
vé gez ni.

– Min ta vé te li he lyet kell ki je löl ni a te le pü lé si tisz tí tó te -
lep re be ve ze tett nyers szenny víz és a te lep rõl el ve ze tett
tisz tí tott víz vizs gá la tá ra.

b) A min ta vé te le zés mód já nak ter ve zé se:
ba) ál lan dó ki bo csá tás ese tén pont min tá val vagy egy

óra alatt há rom pont min tá ból kép zett át lag min tá val, il let ve 
a 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let vo nat ko zó elõ írá sai
sze rint,

bb) sza ka szo san ál lan dó ki bo csá tás ese tén min den
egyes ki bo csá tá si sza kasz ra egy óra alatt há rom pont min -
tá ból ké pe zett át lag min tá val,

bc) ha las ta vak ese té ben pont min tá val a be ve ze tés elsõ,
má so dik és har ma dik sza ka szá ban
kell el vé gez ni.

c) A min ta vé tel gya ko ri sá gá nak ter ve zé se:
ca) Az éves mi ni má lis min ta vé te lek szá mát az Fvr.

28.  § (2) be kez dés sze rint, il let ve te le pü lé si tisz tí tók ese té -
ben a cc) pont sze rint kell meg ha tá roz ni.

cb) Idény üzem nél, va la mint vál to zó szenny víz ki bo csá -
tá sú üzem nél a min ta vé te le zés gya ko ri sá gát úgy kell meg -
ál la pí ta ni, hogy az el len õr zés meg fe le lõ en jel le mez ze a
 kibocsátási idõ szak szennye zõ anyag-ki bo csá tá sát.
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cc) A te le pü lé si tisz tí tók el len õr zé se ese tén a min ta vé -
te lek gya ko ri sá gá nak ter ve zé sé nél a kö vet ke zõ ket kell fi -
gye lem be ven ni:

– Az ön el len õr zé si terv ben az éves mi ni má lis ön el len -
õr zé si mé rés szá mát a tisz tí tó te lep ter he lé sé tõl füg gõ en
kell meg ha tá roz ni, és az év so rán rend sze res idõ kö zön ként 
kell a mé ré se ket vé gez ni:

A tisz tí tó te lep
ter he lé se [LE]

Az ön el len õr zé si mé ré sek mi ni má lis
 száma egy év ben (Az en ge dély ben
és az ön el len õr zé si terv ben meg ha tá ro -
zott szennye zõ anya gok ra)

2000–9999 Az elsõ ön el len õr zé si év so rán 12 mé rés, 
a kö vet ke zõ évek ben négy mé rés, ha
 kimutatható, hogy az elsõ év ben a tisz tí -
tott víz mi nõ sé ge ki elé gí ti az en ge dély -
ben elõ írt kö ve tel mé nye ket.
Amennyi ben az évi négy mé rés kö zül
egy mé rés ered mé nye nem meg fe le lõ,
a rá kö vet ke zõ év ben új ból 12 mé rést kell 
vé gez ni. Ha a nem meg fe le lõ  mérés az
év elsõ fél évé ben volt, a min ta vé te li
prog ra mot ki kell bõ ví te ni és a minta -
vételi idõ pon to kat a fel ügye lõ ség ré szé re 
meg kül de ni.

10 000–49 999 Mi ni mum 12 mé rés/év

50 000 LE
és fe let te

Mi ni mum 24 mé rés/év

– 2000 LE alat ti te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep ese -
tén leg alább évi két mé rés szük sé ges. Az egyik mé rést
 november 16. és áp ri lis 30. kö zöt ti idõ szak ban kell el vé -
gez ni.

3. A min ta vé te le zés gya kor la ti sza bá lyai ön el len õr zés
és hely szí ni el len õr zés ese tén

3.1. A min ta vé te le zés ál ta lá nos elõ írá sai
A ki bo csá tott szenny vi zek mi nõ sé gé nek meg ál la pí tá sá -

hoz szenny víz min tá kat kell ven ni, az ön el len õr zés re nem
kö te le zett ki bo csá tó nál a jog sza bály ban rög zí tett he lyen
vagy a ki bo csá tás ra jel lem zõ he lyen, il let ve az ön el len õr -
zés re kö te le zet tek nél az ön el len õr zé si terv sze rin ti min ta -
vé te li he lye ken és mó don, a tech no ló gi á ra jel lem zõ sa já -
tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel.

Min den min ta vé te le zés kor olyan mennyi sé gû min tát
kell ven ni, hogy a vett min ták – fi gye lem be véve a min ták
tar tó sí tá sá ra vo nat ko zó elõ írá so kat is – két rész re tör té nõ
osz tá sá val meg osz tott min tá kat le hes sen elõ ál lí ta ni; kü lön
a ha tó sá gi la bo ra tó ri um és kü lön a ki bo csá tó ön el len õr zõ
la bo ra tó ri um ré szé re.

Át lag min ta kép zé se ese tén olyan mé re tû gyûj tõ edényt
kell al kal maz ni, mely a 24 órán be lü li min ták ese té ben
 lehetõvé te szi a gyûj tött min ta meg osz tá sát. Ha a víz -
mennyi ség mé ré se meg ol dott, in do kolt eset ben a rész min -
ták tér fo ga ta a víz ho zam ará nyá ban sú lyoz ha tó, ha nem,
ak kor egyen lõ tér fo ga tú min tá zás al kal ma zan dó. A min ták 
tar tó sí tá sá ra vo nat ko zó elõ írá sok, ki vé ve az il lé kony kom -
po nen sek ese te it, az osz tott min ta ki ala kí tá sa kor al kal ma -

zan dók. A 4 órá nál hosszabb át lag min ta kép zé se ese tén a
gyûj tött min ták 0–4 °C kö zött tar tá sá nak le he tõ sé gé rõl
 kibocsátónak kell gon dos kod nia.

A min ta vé te lek re vo nat ko zó an az MSZ ISO 5667–1,
MSZ ISO 5667–2, MSZ EN ISO 5667–3 és az
MSZ EN ISO 5667–10 szá mú szab vá nyok tar tal maz nak
tá jé koz ta tást.

A min tá kat – ki vé ve a szer ves ol dó szer ext rakt és a szer -
ves ol dó szer tar ta lom vizs gá la tá ra szol gá ló kat – úgy kell
ven ni, hogy azok meg oszt ha tók és az el len õr zött és azo nos 
mód szer rel vizs gál ha tók le gye nek. A meg osz tá sá nál arra
kell tö re ked ni, hogy a min ták szennye zõ anyag-tar tal ma
azo nos le gyen. A nem meg oszt ha tó min tá kat az el len õr zött 
ké ré sé re azo nos idõ ben, de kü lön edény be kell ven ni.

Min den vizs gá lan dó min tá ból kü lön kell gyûj te ni és
 tárolni:

– szer ves ol dó szer ext rakt (nem nö vé nyi és ál la ti  ere -
detû ola jok, zsí rok) vizs gá la tá ra 1-2 li tert,

– il lé kony ol dó sze rek vizs gá la tá ra szín ül tig töl tött
edény be 1-2 li tert,

– ci a ni dok és fe no lok meg ha tá ro zá sá hoz 1-1 li tert,
– ab ban az eset ben, ha az ólom-ace tá tos pró ba po zi tív

szul fid meg ha tá ro zá sá hoz csi szolt du gós üveg ben (Wink -
ler pa lack ban) 300 cm3-t,

– ame lye ket a hely szí nen kell fel dol goz ni,
– ame lyek nél össze ön tés ese tén az egyes kom po nen sek 

egy más ra ha tá suk foly tán kon cent rá ci ó ju kat meg vál toz tat -
ják,

– ahol a vizs gá la ti szab vány azt elõ ír ja.
Át lag min ta gyûj té se ese tén a pH-mé rõ vel vagy pH-in di -

ká tor pa pír ral vizs gált rész min ták ból a pH = 7,0 alat ti és
 feletti min tá kat kü lön edény be kell össze ön te ni.

A min ták tar tó sí tá sá ra vo nat ko zó an az MSZ EN ISO
5667–3:2004 szá mú szab vány tar tal maz tá jé koz ta tást.

3.2. A min ta vé tel mód ja

3.2.1. Ön el len õr zés re kö te le zett ki bo csá tók ese té ben
a min ta vé tel

a) a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott mó don, vagy
b) az el len õr zés idõ pont já ban meg ál la pí tott üzem rend -

nek meg fe le lõ mó don tör té nik.
3.2.2. Ön el len õr zés re nem kö te le zett ki bo csá tók ese té -

ben a min ta vé tel az aláb bi ak sze rint tör té nik:
– ha a ki bo csá tás mé ré sek alap ján ál lan dó ki bo csá tás -

nak mi nõ sí tett, ak kor az adott idõ szak alatt vett egy pont -
min tá val,

– ha a ki bo csá tás mé ré sek alap ján sza ka szo san ál lan dó
ki bo csá tás nak mi nõ sí tett, úgy min den ál lan dó ki bo csá tá si
sza kaszt egy-egy pont min tá val jel lem zünk.

Ha a ki bo csá tás nem ál lan dó ki bo csá tás nak mi nõ sí tett,
ak kor:

a) mi ni mum 4 órán át, órán ként kell ven ni min tát (5 db
so ro zat min ta),

b) fi zi kai tu laj don sá ga i ban je len tõ sen el té rõ vi zek ese -
té ben a so ro zat min ta kép zé sét a tech no ló gi ai fo lya ma tok
ál tal meg ha tá ro zott üzem rend hez kell iga zí ta ni.
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3.2.3. Ha az el len õr zõ szerv a min ta vé tel nél a szenny -
víz mi nõ sé gé nek meg ál la pí tá sá ra mû sze res mé rést – pl.
pH-mé rést – is vé gez, a mû szer be ál lí tá sát (ka lib rá lást),
a ka lib rá lás el len õr zé sét az el len õr zött ké ré sé re, az el len -
õr zött kép vi se lõ jé nek je len lé té ben kell vé gez ni.

3.2.4. Az el len õr zõ szerv nek az ön el len õr zés re kö te le -
zett ki bo csá tó nál az el len õr zé sét úgy kell meg kez de nie,
hogy azok ra a kom po nen sek re, me lyek re vo nat ko zó an a
min ta vé te le zés sza bá lyai nem te szik le he tõ vé az osz tott
min ták kép zé sét, a min ta vé telt úgy le hes sen el vé gez ni,
hogy azok egy ide jû sé ge biz to sí tott le gyen.

3.3. Te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te lep el len õr zé sé nek
sa já tos min ta vé te le zé si sza bá lyai

a) Min ta vé te le zést kell vé gez ni a te le pü lé si szenny víz -
tisz tí tó te lep rõl el ve ze tett tisz tí tott víz bõl és a tisz tí tó te lep -
re be ve ze tett nyers szenny víz bõl, a tar tóz ko dá si idõ fi gye -
lem be vé te lé vel.

b) A nyers szenny víz min tá zá sát a tisz tí tó te lep hid ra u -
li kai ter he lé sé tõl füg get le nül 3×8 órás, órán ként azo nos
tér fo ga tú pont min ták át la ga ként kell meg ha tá roz ni.
Amennyi ben au to ma ta min ta ve võ áll ren del ke zés re, úgy
azt 24 órán ke resz tül vett, órán ként leg alább 6 rész min tá -
ból kép zett át lag min ta vé te lé vel kell meg ol da ni úgy, hogy
a vizs gá la ti tér fo gat ren del ke zés re áll jon.

c) A nyers és tisz tí tott szenny víz min ta vé te li tér fo ga tát
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az a fel ügye lõ ség és köz csa tor na 
ese té ben a szol gál ta tó el len õr zõ vizs gá la ta ese tén al kal mas 
le gyen osz tott min ta ké szí té sé re.

d) Au to ma ta min ta ve võ al kal ma zá sa ese tén a tisz tí tott
szenny víz re vo nat ko zó an is olyan be ál lí tá so kat kell al kal -
maz ni, mely le he tõ vé te szi az osz tott min ták kép zé sét. Át -
lag min ta úgy is ké pez he tõ, hogy a min ta ve võ ál tal vett
min tá kat a tar tó sí tá sok elõtt meg fe le lõ edény zet ben ho mo -
ge ni zál ják, majd meg oszt ják.

e) Te le pü lé si szenny víz tisz tí tók ese té ben, ahol a ha tár -
ér ték a mi ni má lis szennye zés csök ken té si ha tás fok kal van
meg ad va, min den min ta vé telt a ha tás fok meg ál la pí tás sza -
bá lyai sze rint kell vé gez ni.

4. A szenny víz tisz tí tó, elõ ke ze lõ be ren de zés ha tás fo ka
meg ál la pí tá sá nak kü lö nös sza bá lyai

An nak a ki bo csá tó nak, aki nek ki bo csá tá si ha tár ér té két
ha tás fok ban írta elõ a ha tó ság a ha tás fok ki szá mí tá sát a kö -
vet ke zõ szá mí tá si sza bá lyok sze rint kell el vé gez nie:

tátl=V/Qátl

ahol
tátl = át la gos tar tóz ko dá si idõ (perc),
V = a be ren de zés tisz tí tás szem pont já ból hasz nos

(igény be vett) tér fo ga ta (m3),
Qátl = át la gos hid ra u li kai ter he lés (m3/perc)

A szennye zõ anyag-csök ken té si (el tá vo lí tá si) ha tás fok

(η) = {be lé põ kon cent rá ció (Cbe) – ki lé põ kon cent rá ció
(Cki) / be lé põ kon cent rá ció (Cbe)}×100 (%)

η = {(Cbe–Cki) / Cbe}×100

Pél dá ul te le pü lé sek szenny víz el ve ze té sé vel, szenny víz -
ki bo csá tá sá val kap cso la to san mi ni má lis csök ken té si
 hatásfokkal meg adott kon cent rá ció ese tén a tech no ló gi ai
ha tár ér ték ként szá mít ha tó ki lé põ kon cent rá ci ók:

Ké mi ai oxi gén igény (KOI) ese tén: Cki≤0,25×Cbe (mg/l)
Bio ké mi ai oxi gén igény (BOI5, 20 °C-on nit ri fi ká ció

nél kül) ese tén: Cki≤0,1 Cbe és 0,3 Cbe (mg/l) kö zött

Összes le be gõ anyag ese tén: Cki≤0,1 Cbe (mg/l)

Összes fosz for ese tén: Cki≤0,2 Cbe (mg/l)

Összes nit ro gén ese tén: Cki≤0,2 Cbe és 0,3 Cbe (mg/l)
 között

Cbe és Cki meg ha tá ro zá sá ra vett min ta vé te lek kö zött leg -
alább a tar tóz ko dá si idõ kü lönb ség nek kell meg len nie,
 kivéve, ha olyan hosszú idõ alatt vett át lag min tá zás ról van
szó mely nél ez már el ha nya gol ha tó, vagy iga zol ha tó, hogy 
mind a be me nõ és/vagy mind az el fo lyó ol da lon a min ták
az ál lan dó ki bo csá tás ra vo nat ko zó kri té ri u mok nak meg fe -
lel nek.

5. A min ták vizs gá la ta

A min ta vé tel és az elem zés kö zött el telt idõ ben a min ta -
sta bi li tás tól füg gõ en meg vál toz hat a meg ha tá roz ni kí vánt
anyag kon cent rá ci ó ja. En nek fi gye lem be vé te lé vel a min -
ta vé tel után, köz vet le nül a hely szí nen el vég zen dõ vizs gá -
la tok a kö vet ke zõk:

– pH-mé rés,
– hõ mér sék let-mé rés,
– ak tív klór kon cent rá ció mé ré se,
– szul fid ki mu ta tás Spit ta–Wel dert po zi ti vi tás sal vagy

ólom-ace tát pró bá val,
– 10’ alatt üle pe dõ anyag tar ta lom tér fo gat sze rin ti

meg ha tá ro zá sa (köz csa tor ná ba bo csá tás ese tén).
A min ta sta bi li tás ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást az

MSZ ENV ISO 13530:2000 jelû, Víz mi nõ sé gi Irány el vek
a víz elem zés ana li ti kai mi nõ ség biz to sí tá sá hoz címû elõ -
szab vány tar tal maz za.

A víz vizs gá lat hoz az ana li ti kai rend szer ki vá lasz tá sá -
nak szem pont ja it és el já rá sát szin tén az MSZ ENV
ISO 13530:2000 elõ szab vány adja meg. Az ana li ti kai
mód sze rek tel je sít mény jel lem zõ i vel, az ana li ti kai mód -
sze rek va li dá lá sá val a NAR–20 jelû út mu ta tó fog lal ko zik
(NAR–20: Nem ze ti Akk re di tá lá si Rend szer. Al kal ma zá si
út mu ta tó az MSZ EN ISO/IEC 17025 szab vány hoz).

Az Fvr.-ben, va la mint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren -
de let ben elõ írt vizs gá lan dó anya gok ja va solt vizs gá la ti
mód sze re it és – amennyi ben el ér he tõ volt – a mód sze rek -
hez tar to zó alsó mé rés ha tá ro kat az 1–3. táb lá zat tün te ti fel.

[Meg jegy zés: A ja va solt vizs gá la ti mód sze rek nem
mind egyi ke tel je sí ti azt a kí vá nal mat, hogy az alsó mé rés -
ha tár ne le gyen több a ren de let(ek)ben az adott pa ra mé ter -
re meg en ge dett ha tár ér ték/kü szöb ér ték 10%-ánál. Ezek -
nek a mód sze rek nek az al kal ma zá sa csak az alsó
 méréshatárra vo nat ko zó kí vá nal mat tel je sí tõ ana li ti kai
 eljárások be ve zet he tõ sé gé ig in do kolt.]
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1. táb lá zat

Szennye zõ anya gok Ja va solt vizs gá la ti mód szer Alsó mé rés ha tár

1. Dik ro má tos oxi gén fo gyasz tás
KOIk

MSZ ISO 6060
MSZ 12750–21; (3. pont)

30 mg/l
2 mg/l

2. Bio ké mi ai oxi gén igény BOI5 MSZ EN 1899–1
MSZ EN 1899–2

3 mg/l

3. Összes nit ro gén Nösszes MSZ 260–12 1 mg/l

4. pH MSZ 260–4; (3. pont)
MSZ ISO 10523

5. Összes só
– ter mé sze tes ere de tû
– tech no ló gi ai ere de tû

MSZ 260–3; (2. pont) 5 mg/l

6. Nát ri um-egyen ér ték (%)*
– Na, K
– Ca, Mg
– Ca
– Mg

MSZ 1484–3; (6. pont)
MSZ 260–38
MSZ 260–52
MSZ 260–51
MSZ 260–36

1 mg/l
1 mg/l
0,060 mg/l
0,015 mg/l

7. Összes le be gõ anyag MSZ 12750–6
MSZ 260–9:1988

2 mg/l

8. Am mó nia-am mó ni um-ion MSZ ISO 7150–1 0,02 mg/l

9. Összes vas MSZ 12750–34; (2. pont)
MSZ 1484–3; (6. pont)

0,01mg/l
0,1 mg/l

10. Összes man gán MSZ 1484–3 0,05 mg/l

11. Szul fid MSZ 448–14
MSZ 260–8

0,05 mg/l
0,5 mg/l

12. Ak tív klór MSZ EN ISO 7393–1
MSZ EN ISO 7393–2
MSZ EN ISO 7393–3

0,2 mg/l

13. Összes fosz for MSZ EN 1189
MSZ 260–20

0,5 mg/l
0,04 mg/l

14. Szul fit MSZ 12750–15 0,3 mg/l

15. Szul fát MSZ 12750–16; (3. pont)
MSZ ISO 9280

10 mg/l
10 mg/l

16. Ext ra hál ha tó anya gok
(szer ves ol dó szer ext rakt)

MSZ 1484–12 2 mg/l

17. Co li form szám MSZ EN ISO 9308–1
MSZ EN ISO 9308–2
MSZ EN ISO 9308–3

0,2 db/ml

18. Nit rát MSZ 260–11 1 mg/l

19. Nit rit MSZ 260–10 0,02 mg/l

20. Klo rid MSZ 260–6 2 mg/l

21. Összes ali fás szén hid ro gén (TPH)
C5–C40

MSZ 20354
MSZ EN ISO 9377–2
(be ve ze tés alatt)

0,10 mg/l
0,10 mg/l

* A nát ri um egyen ér ték szá mí tá sa a kö vet ke zõk sze rint tör té nik:
Na-egyen ér ték %= 100 × {Na (eé) / [Na(eé)+K(eé)+Ca(eé)+Mg(eé)]}, ahol a Ca(eé)+Mg(eé) ér ték öK (összes ke mény ség) egyen ér ték ben is ki fe jez he tõ és 
ahol: Na(eé) = Na mg/l/23
   K(eé) = K mg/l/39,1
   Ca(eé) = Ca mg/l/20
   Mg(eé) = Mg mg/l/12
A mé ré si ered mé nyek szá mí tott át la gá nak ke re kí té se ugyan azok a sza bá lyok sze rint tör té nik, mint az adott al ko tó mé ré si ered mé nye i nek ke re kí té se.
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2. táb lá zat

Ve szé lyes és mér ge zõ anya gok Ja va solt vizs gá la ti mód szer* Alsó mé rés ha tár

1. Összes hi gany MSZ 1484–3
MSZ EN 13506:2002

0,1 mg/l

2. Összes kad mi um MSZ 1484–3 20 mg/l–1 µg/l

3. Ad szor be ál ha tó szer ves ha lo gén
ve gyü le tek klór ban ki fe jez ve
(AOX)

MSZ EN 1485 10 mg/l

4. Po li cik li kus aro más szénhidro -
gének (PAH-k)

MSZ 1484–6; (GC/MS) 0,01 mg/l

5. Kát rány MSZ 260–41 1 mg/l

6. Klo ro form MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 10301

0,01 mg/l (extr., GC/MS)
0,05–0,03 mg/l (extr., GC/ECD)

7. Szén tet rak lo rid MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 10301

0,01 mg/l (extr., GC/MS)
0,01–0,1 mg/l (extr., GC/ECD)

8. He xak lór bu ta di én MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 10301

0,01 mg/l (extr., GC/MS)
0,01 mg/l (extr., GC/ECD)

9. 1,2-dik lór-etán MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 10301

0,01 mg/l (extr., GC/MS)
1,0–5,0 mg/l (extr., GC/ECD)

10. Tri klór eti lén MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 10301

0,01 mg/l (extr., GC/MS)
0,05–0,1 mg/l (extr., GC/ECD)

11. Per klór eti lén (tet rak ló re ti lén) MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 10301

0,01 mg/l (extr., GC/MS)
0,1 mg/l (extr., GC/ECD)

12. An ti mon MSZ 1484–3 1 mg/l

13. Sze lén MSZ 1484–3 0,1 mg/l

14. Króm (összes) MSZ 1484–3 0,1 µg/l

15. Króm (VI.) MSZ 260–32; (2. pont) 0,02 mg/l

16. Nik kel MSZ 1484–3 1 mg/l

17. Ko balt MSZ 1484–3 1 mg/l

18. Ólom MSZ 1484–3 0,05 mg/l

19. Ón MSZ 1484–3 10 mg/l

20. Réz MSZ 1484–3 0,05 mg/l

21. Bá ri um MSZ 1484–3 5 mg/l 

22. Cink MSZ 1484–3 0,6 mg/l

23. Ezüst MSZ 1484–3 5 µg/l

24. Ar zén MSZ EN ISO 11969
MSZ 1484–3

1 mg/l

25. Tal li um DIN 38406–E22

26. Fe no lok (fe nol in dex) MSZ 1484–1 A
MSZ 1484–1 B
MSZ ISO 6439
MSZ EN ISO 14402

0,01–0,1 mg/l (di rekt mód szer);
2 mg/l (ext rak ci ós mód szer)
   = 0,1 mg/l
   = 0,002 mg/l

27. Flu o ri dok MSZ 260–39 0,2 mg/l

28. Ben zol, to lu ol, etil ben zol, xi lol
(BTEX)

MSZ 1484–4 1–50 mg/l (extr., GC/MS)
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Ve szé lyes és mér ge zõ anya gok Ja va solt vizs gá la ti mód szer* Alsó mé rés ha tár

29. Könnyen fel sza ba du ló ci a ni dok MSZ 260–30 0,1 mg/l–0,01 mg/l

30. Összes ci a nid MSZ 260–30
MSZ ISO 6703–2
MSZ EN ISO 14403

0,1 mg/l–0,01 mg/l

10 mg/l

31. Alu mí ni um MSZ 1484–3; MSZ EN 13506
MSZ 448–7

0,5 mg/l

32. Il lé kony ha lo gé ne zett szer ves ve -
gyü le tek (POX)

MSZ 1484–5 0,01–1,0 mg/l (extr., GC/MS)

33. Az beszt** Stan dard Met hods, 1998
2570 sz. mód szer

34. Di oxi nok és fu rá nok USEPA Met hod 1613 Re vi si on B 4,4 pg/l

35. To xi ci tás: daph nia-teszt MSZ 22902:6

36. To xi ci tás: sta ti kus hal teszt MSZ 22902:3

37. To xi ci tás: lu mi nesz cens bak té ri um MSZ EN ISO 11348

38. To xi ci tás: ge no to xi ci tás teszt SOS chro mo test OECD gu i de li nes
No 471:1977
UMU teszt; ISO DIS 13829:2000

Egye bek

39. 10 per ces üle pe dõ anyag MSZ 260–3; (6., 7. pont)

 * A ja va solt vizs gá la ti mód sze rek re vo nat ko zó fent hi vat ko zott nem zet kö zi szab vá nyok, mód sze rek meg is mer he tõ sé gé vel, hoz zá fér he tõ sé gé vel kap cso la tos 
in for má ci ó kat a KvVM hon lap ja tar tal maz za.
** Az beszt mé ré sé hez a kö vet ke zõ el já rás al kal ma zan dó re fe ren cia mód szer ként: gra vi met ria – szû rés 0,45 µm-es szû rõ memb rá non, szá rí tás 105 °C-on, majd 
tö meg mé rés – cent ri fu gá lás (leg alább 5 per cig, 2800–3200 g át la gos gyor su lás mel lett), szá rí tás 105 °C-on, majd tö meg mé rés. A meg ha tá ro zást 5%-os pon tos -
ság gal és 10% meg bíz ha tó ság gal kell vé gez ni.

3. táb lá zat

Egyéb komponensek

Kom po nens Ja va solt vizs gá la ti mód szer* Alsó mé rés ha tár

1. Klór di oxid+klór+bróm DIN 38408 G-5

2. Összes va ná di um Stan dard Met hods, 1998
3111D mód szer

3. Ani lin DIN 38407-F4

4. Hid ra zin DIN 38413-P1

5. EDTA ISO/DIS 16588

6. He xak lór ben zol MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 6468

0,01–1,0 mg/l (extr., GC/MS)
1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

7. Tri klór ben zol MSZ 1484–5
MSZ EN ISO 6468

0,01–1,0 mg/l (extr., GC/MS)
1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

8. HCH MSZ EN ISO 6468 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

9. Ald rin MSZ EN ISO 6468 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

10. Di erld rin MSZ EN ISO 6468 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

11. End rin MSZ EN ISO 6468 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

12. Isod rin MSZ EN ISO 6468 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)
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Kom po nens Ja va solt vizs gá la ti mód szer* Alsó mé rés ha tár

13. DDT MSZ EN ISO 6468 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD)

14. Pen ta klór fe nol MSZ EN ISO 12673 1,0–10 ng/l (extr., GC/ECD,
GC/MS)

15. To xi ci tás: al ga teszt MSZ EN 28692

16. Összes szer vet len nit ro gén
N(NH4

+)+N(NO2
–)+N(NO3

–)
MSZ ISO 7150–1
MSZ 260–9
MSZ 260–10
MSZ 260–11

17. Fosz fát fosz for MSZ 448–18 0,10 mg/l

18. Ol dott szer ves szén (DOC) MSZ EN 1484 0,5 mg/l

19. Összes szer ves szén (TOC) MSZ EN 1484 0,5 mg/l

20. Ali fás szén hid ro gé nek fû tõ olaj ként 
ki mu tat va (TPH)
C10–C32

MSZ 20354 0,10 mg/l

* A ja va solt vizs gá la ti mód sze rek re vo nat ko zó fent hi vat ko zott nem zet kö zi szab vá nyok, mód sze rek meg is mer he tõ sé gé vel, hoz zá fér he tõ sé gé vel kap cso la tos
in for má ci ó kat a KvVM hon lap ja tar tal maz za.
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6. A ha tár ér té kek nek (kü szöb ér ték nek) való meg fe le lés
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos sza bá lyok

a) A ki bo csá tott szenny víz mi nõ sé ge ak kor meg fe le lõ,
ha a ki bo csá tás ra jel lem zõ min ta mért kon cent rá ci ó ja vagy
a min ták át lag kon cent rá ci ó ja nem na gyobb az adott anyag -
ra meg adott ha tár ér ték nél, vagy köz csa tor ná ba  bocsátás
ese tén a (kü szöb)ér ték nél.

b) A te le pü lé si tisz tí tó ki bo csá tá sa ha tár ér té kek nek való
meg fe le lé sé nek meg ál la pí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni az
Fvr. 2. szá mú mel lék le te 2.7.2. a) pont já ban rög zí tett, a
 határértéket ki nem elé gí tõ mé ré si ered mé nyek meg en ged -
he tõ szá mát.

c) Az ön el len õr zést vég zõ ki bo csá tók ese té ben a
14.  §-ban fog lalt el já rást kö ve tõ en ak kor le het az ön el len -
õr zés ada ta it nem meg fe le lõ nek mi nõ sí te ni, ha

– az osz tott min tá ból tör té nõ ana lí zi sek ered mé nyei az
el len õr zõ la bo ra tó ri um ál tal ha tár ér ték fe let ti nek mért vizs -
gá la ti kom po nens ese té ben leg alább 15%-kal el tér egy más -
tól,

– vagy az osz tott min tá ból tör té nõ ana lí zi sek ered mé -
nye i nek 20% fe let ti el té ré se a ha tár ér ték alatt több mint
3 kom po nenst érint, nem be le szá mít va a ki mu ta tá si ha tár
két sze re sét érin tõ kon cent rá ció tar to mány ba esõ kom po -
nen se ket,

– a ket tõs bír sá go lás el ke rü lé se  miatt sza bá lyo zás ra
 kerülõ kom po nen sek ese té ben az össze füg gé sek re ala po -
zott szá mí tá sok alap ján, az ön el len õr zés ada ta i nak leg -
alább 25%-ban el lent mon dás ál la pít ha tó meg.

d) Amennyi ben a hely szí ni el len õr zés (min ta vé te lek)
alap ján össze sí tett ered mé nyek az üzem víz- és anyag fel -
hasz ná lá si ada ta i tól lé nye ge sen el tér nek, a szennye zõ -

anyag-ki bo csá tás egy-egy min ta vé te li idõ szak ra vagy
egész évre vo nat ko zó an az üze mi anyag mér le gek alap ján
ak kor mó do sít ha tó, ha a ter mék be be nem épü lõ se géd -
anya gok fel hasz ná lá sá nak mér le ge vagy a be bo csá tott kon -
cent rá tu mok mennyi sé gi és mi nõ sé gi ada ta i ból ké szí tett
mér leg alap ján a jel lem zõ kon cent rá ció meg ha tá roz ha tó.
Ezt a szennye zõ anyag tö me gé nek és a fel hasz nált víz -
mennyi ség nek, va la mint a ki bo csá tott szenny víz mennyi -
ség nek a há nya do sa ként kell meg ha tá roz ni.

7. A hely szí ni el len õr zés ered mé nyé rõl ké szí ten dõ
 tájékoztató

A 12.  § 3. be kez dés elõ írá sai alap ján ké szí ten dõ tá jé koz -
ta tó nak leg alább a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a hely szí ni el len õr zé sek és min ta vé te lek he lyét, idõ -
pont ját és mód ját,

b) a szenny víz min ták azo no sí tó szám je le it,
c) a szenny víz ki bo csá tás sal össze füg gõ szak mai meg ál -

la pí tá so kat,
d) a szenny víz min ták la bo ra tó ri u mi vizs gá la tá nak

(elem zé sé nek) ered mé nyét, az en ge dély sze rin ti ha tár ér té -
kek meg je lö lé sé vel,

e) a szennye zõ anyag kon cent rá ci ó já nak ha tár ér ték
 feletti meg ha tá ro zá sát,

f) a ki bo csá tott szenny víz napi mennyi sé gét m3-ben,
g) a na pon ta ki bo csá tott szenny víz ha tár ér ték fe let ti

szennye zõ anyag mennyi sé gét kg/nap ban,
h) a vizs gá lat, il let ve hely szí ni el len õr zés egyéb meg ál -

la pí tá sa it, kü lö nö sen azt, hogy a vizs gá lat, min ta vé tel ered -
mé nye mely idõ szak ra meg ha tá ro zó,



i) ön el len õr zé si kö te le zett ség alá tar to zó ki bo csá tás
hely szí ni el len õr zé se ese té ben az ön el len õr zõ la bo ra tó ri -
um vizs gá la ti ered mé nyé tõl szá mot te võ en el té rõ (na gyobb 
kon cent rá ci ót mu ta tó) ha tó sá gi, il let ve szol gál ta tói la bo ra -
tó ri u mi vizs gá la ti ered ményt.

3. melléklet
a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A helyszíni ellenõrzésrõl készítendõ
jegyzõkönyv tartalma

A hely szí ni el len õr zés so rán ké szí tett jegy zõ könyv nek
az aláb bi ada to kat kell tar tal maz nia:

a) a hely szí ni el len õr zés he lyét, idõ pont ját,

b) a je len lé võk ne vét, be osz tá sát, va la mint azt, hogy
mely szer vet, szer ve ze tet kép vi se lik,

c) a jegy zõ könyv tár gyát, az el len õrök és az üzem kép -
vi se lõ jé nek ne vét, cí mét, szék he lyét, az el len õr zés cél ját,

d) az elõ zõ év ben vagy idõ szak ban – az el len õr zést
meg elõ zõ nap idõ pont já ig – ki bo csá tott szenny víz
mennyi sé gi ada ta it, il let ve a fel hasz nált víz (így pél dá ul:
sa ját ter me lé sû, il let ve vá sá rolt ivó víz, ipa ri víz) mennyi -
sé gét, a víz mennyi ség, il let ve szenny víz mennyi ség mé ré -
sé re szol gá ló mû sze rek, be ren de zé sek azo no sí tá sá ra szol -
gá ló ada to kat (pó tol ha tó a meg fe le lõ ön el len õr zé si terv hi -
vat ko zá sa i val),

e) a vízv 9esz te ség nek az al kal ma zott tech no ló gia jel -
lem zõi alap ján mért vagy szá mí tott mér té két,

f) a szenny víz ke let ke zé sét be fo lyá so ló mun ka ren det, az 
éves üzem na pok szá mát,

g) idény ben vagy idõ sza ko san mû kö dõ be bo csá tók nál
az ak tu á lis idény vagy idõ szak tar tal mát, jel lem zõ it,

h) köz ve tett ki bo csá tá sok ese té ben a házi és csat la ko zó
szenny víz el ve ze tõ-há ló za tot jel lem zõ ada to kat, a min ta -
vé tel re ki je lölt há ló za ti pon to kat,

i) köz ve tett ki bo csá tá sok ese té ben a több mû szak ban,
el té rõ tech no ló gi ák kal üze me lõ be bo csá tók nál a szenny -
víz mû sza kon kén ti meg osz lá sát,

j) a szenny víz ke ze lé sé re szol gá ló elõ tisz tí tó be ren de zé -
sek faj tá it, a lé te sít mény re vo nat ko zó ha tó sá gi en ge dé lyek
azo no sí tó ada ta it, to váb bá a be ren de zés mû kö dé sé nek
 körülményeit,

k) an nak a tény nek a rög zí té sét, hogy a be bo csá tó
 végez-e ön kont roll vizs gá la to kat, a vizs gált kom po nen se -
ket, a vizs gá la tok he lyét és gya ko ri sá gát, az el fo ga dott ön -
el len õr zé si terv rõl ka pott en ge dély szá mát,

l) az el len õr zés idõ pont já ban az át la gos tól el té rõ üze me -
lé si kö rül mé nye ket és az el len õr zés idõ tar ta ma alatt a be -
bo csá tott szenny víz mennyi sé gét,

m) a min ta vé te lek he lyét, mód ját, idõ pont ját, a vizs gá la -
tok hely szí nen ér té kel he tõ mé ré si ered mé nye it (akk re di -
tált ság tól füg get le nül is), az idõ já rás ra vo nat ko zó meg -
jegy zést, va la mint azt, hogy a be bo csá tó kért-e el len õr zõ
min tát,

n) a be bo csá tó kép vi se lõ jé nek a hely szí ni el len õr zés re
vo nat ko zó ész re vé te le it, nyi lat ko za tát,

o) amennyi ben a be bo csá tó kép vi se lõ je a jegy zõ könyv
alá írá sát meg ta gad ta, en nek a tény nek a rög zí té sét és
 ennek in do kát,

p) kö zös szenny víz be bo csá tás ese tén az egyes be bo csá -
tók kö zöt ti meg ál la po dást a fe le lõs ség vi se lé sé rõl,

q) a min ták azo no sí tó szá ma it,

r) a jegy zõ könyv ben rög zí te ni le het – amennyi ben az
en ge dé lyek bõl nem ál la pít ha tók meg – az aláb bi ada to kat:

– a szenny víz ke let ke zé sét ered mé nye zõ szenny víz ke -
ze lé si tech no ló gia, il let ve köz ve tett be ve ze tés ese tén a
gyár tás tech no ló gia, a fel hasz nált alap- és se géd anya gok,
az ezek kel össze füg gõ – az anya gok ban elõ for du ló – ká ro -
sí tó anya gok faj tái,

– a szenny víz ki bo csá tás, il let ve a ter me lé si idõ sza kok
idõ tar ta ma, a szenny víz mi nõ sé gé ben vár ha tó an be kö vet -
ke zõ vál to zá sok,

– mé rõ mû szer (így pél dá ul pH-mé rõ) be ál lí tá sá nál a
 kibocsátó kép vi se lõ jé nek je len lé tét.

4. melléklet
a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

1. VAL la pok

1.1. VAL (Bo rí tó lap)
1.2. ENG1 (Szenny víz ki bo csá tás ra vo nat ko zó elõ írá -

sok ada tai)
1.3. VHA2 (Szenny víz be fo ga dó já nak ada tai)

2. VÉL la pok

2.1. VÉL (Bo rí tó lap)
2.2. VHA1 (Te lep he lyi és víz hasz ná la ti ada tok)
2.3. VHA1_A (Be ér ke zõ víz mi nõ sé gé re vo nat ko zó

ada tok)
2.4. SZK1_1 (Szenny víz ki bo csá tás alap ada tai 1 –

 Telephelyi ki bo csá tás)
2.5. SZK1_2 (Szenny víz ki bo csá tás alap ada tai 2 –

IPPC kö te les lé te sít mény ki bo csá tá sa)
2.6. SZK1_3 (Szenny víz ki bo csá tás alap ada tai 3 –

 Veszélyes anyag ki bo csá tá sa)
2.7. SZK_2 (Szenny víz ki bo csá tás ada tai 2 – Ki lé põ

szenny víz)
2.8. SZK_3 (Szenny víz ki bo csá tás ada tai 3 – Iszap)
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ: 
A telephelyen van IPPC köteles 

létesítmény:
VHA2 sorszám: Oldalszám:

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi alapbejelent  lap (VAL) 
Szennyvízkibocsátásra vonatkozó el írások adatai 

Érvényességi dátum (év, hónap, nap): . . .
Adatszolgáltatás típusa: 

A
kérdés
száma

KÉRDÉS
Adat-

változás
kód

VÁLASZ

1. Engedélyezett szennyvíz összes
mennyisége:

m3/d

2. Szennyvíztisztító m
engedélyezett kapacitása

m3/d LE

2.1 Csak mechanikai tisztítási fokozat:

2.2 Mechanikai és biológiai tisztítási
fokozat:

2.3. III. tisztítási fokozat összesen:

2.3.1 Ebb l: biológiai nitrogén eltávolítás: 

2.3.2 biológiai foszfor eltávolítás:

2.3.3 kémiai nitrogén eltávolítás: 

2.3.4 kémiai foszfor eltávolítás: 

VAL ENG1 / 1. oldal 

ENG1



8
6

K
Ö

R
N

Y
E

Z
E

T
V

É
D

E
L

M
I

É
S

V
ÍZ

Ü
G

Y
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
1
.
szám

KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ: 

A telephelyen van IPPC köteles létesítmény: VHA2 sorszám: Oldalszám:

3. Engedélyezett szennyez  anyag kibocsátások
Határérték

3.0
Adat-

változás
kód

3.1
Sor-
szám

3.2 KAJ szám 3.3 Szennyez  anyag megnevezése
3.4

Koncentráció,
mg/l

3.5
Mennyiség,

kg/d

3.6
Engedély száma

3.7
Engedély

típusa

3.8
Engedélyez

hatóság kódja

VAL ENG1 / 2. oldal
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ 
A telephelyen van IPPC köteles 

létesítmény:
VHA2 sorszám: Oldalszám:

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi alapbejelent  lap (VAL) 
Szennyvíz befogadójának adatai

Érvényességi dátum (év, hónap, nap): . . .
Adatszolgáltatás típusa: 

A
kérdés
száma

KÉRDÉS
Adat-

változás
kód

VÁLASZ

1. Szennyvíz befogadója: 1. Közcsatorna
2. Felszíni víz
3. Szippantott szennyvízként elszállítva 
4. Üzemi csatornán átadott víz/ szennyvíz (telephelyen 

belüli)
5. Telephelyi saját szennyvíztisztító vagy el tisztító
6. Talaj (szennyvízöntözés, szikkasztás)

Írja be a választ jelöl  számot:

1.1 Közcsatorna, Csat. M . Váll, egyéb 
átvev  megnevezése:

irányítószám település neve

1.1.1 Csat. M . Váll., egyéb átvev  címe:

utca, út, tér házszám

1.2 Él víz (befogadók)

1.2.1.1 F  befogadó kódja:

1.2.1.2 F  befogadó megnevezése:
(A megnevezés csak ellen rzési célokat szolgál)

1.2.2.1 Másodlagos befogadó kódja:

1.2.2.2
Másodlagos befogadó
megnevezése: (A megnevezés csak ellen rzési célokat szolgál)

1.2.3.1 Els dleges befogadó kódja:

1.2.3.2
Els dleges befogadó
megnevezése: (A megnevezés csak ellen rzési célokat szolgál)

fkm1.2.4 Els dleges befogadó
szelvényszáma:

VAL VHA2 / 1. oldal 

VHA2
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ: 
A telephelyen van IPPC köteles 

létesítmény:
VHA2 sorszám: Oldalszám:

A
kérdés
száma

KÉRDÉS
Adat-

változás
kód

VÁLASZ

1.3 Szennyvízbevezetés helyének
EOV koordinátái:

1.3.1 EOV-X:  , m

1.3.2 EOV-Y:  , m

1.3.3 pontosság:
1. Mért
2. Térképr l leolvasott

Írja be a választ jelöl
számot:

2. Szennyvízhozam-mérés

2.1 Mérés megléte: 0. Nem (a szennyvízhozam mérése nem megoldott)
1. Igen (a szennyvízhozamot méréssel ellen rzik)

Írja be a választ jelöl  számot:

2.2 Mér berendezés típusa: 

2.3. Mérési módszer rövid leírása:

VAL VHA2 / 2. oldal
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Adatszolgá l ta tás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
BORÍTÓLAP

Tárgyév: .
Adatszolgáltatás típusa: Felügyel ség kódszáma:

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 1.2 KSH törzsszám (statisztikai számjel) / adószám: 

- -

1.3 Ügyfél neve:

2. Telephely adatai

2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):

2.2 Telephely megnevezése:

2.3 Telephely címe: 

irányítószám település neve

utca, út, tér házszám

2.4 A telephelyen folytatott f  tevékenység TEÁOR besorolásának kódja és megnevezése:

TEÁOR kód megnevezés

3. Kapcsolattartó személy adatai

3.1 Név: 3.2 Beosztás:

3.3 Értesítési cím:

irányítószám település neve

utca, út, tér házszám

3.4 Telefonszám: 3.5 Faxszám: 3.6 E-mail cím: 

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

4.1 Benyújtott lapok összegzése:

Lapnév: VHA1 VHA1_A SZK1_1 SZK1_2 SZK1_3 SZK2 SZK3 Mellékletek
Lapszám (db):

4.2 Adatszolgáltatás teljesítésének módja:

4.3 Cégszer  aláírásra jogosult személy neve: 4.4 Cégszer  aláírásra jogosult személy beosztása:

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok
szerint bírság kiszabását vonja maga után!

5. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap): . . .

P. H. 
cégszer  aláírás(ok)

Az els fokú hatóság tölti ki! 

Beérkezés dátuma (év, hónap, nap): . . . Iktatószám:

Szakmai ellen rzést végz  neve: ………………………………………….
aláírása:…………………………………………...

Szakmai ellen rzés utáni állásfoglalás:
Megfelel  / Nem megfelel

VÉL
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Oldalszám:

KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ 

Adatszo lgá l ta tás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL)
Telephelyi és vízhasználati adatok 

Tárgyév: Adatszolgáltatás típusa:

1.1
Adat-

változás
kód

1.2
Telephely alkalmazottainak száma 

2.1
Adat-

változás
kód

2.2
Éves üzemóra (óra)

3.1
Adat-

változás
kód

3.2
Éves üzemnapok száma (nap)

f óra nap

4. Vízhasználat

4.0
Adat-

változás
kód

4.1
Sor-
szám

4.2 Beérkez  víz megnevezése

4.3
Beérkez  víz

típusa
4.4

Átlagos napi vízmennyiség

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

m3/d

VHA1

VÉL VHA1
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ: 

VHA1 sorszám : Oldalszám:

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
Beérkez  víz min ségére vonatkozó adatok 

Tárgyév:

Adatszolgáltatás típusa: 

1. Felhasznált víz min sége

1.0
Adat-

változás
kód

1.1
Sor-
szám

1.2
KAJ szám 

1.3
Szennyez  anyag megnevezése

1.4
Koncentráció,

mg/l

VÉL VHA1_A

 Vízhasználat sorszáma (VHA1 sorszám): A VHA1 adatlapon megadott beérkez  vizek sorszámozása alapján 

VHA1_A
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                                       Oldalszám:        
KÜJ Telephely KTJ VHA2 sorszám  

A telephelyen van IPPC köteles létesítmény:     A telephelyen veszélyes anyagot kibocsátó tevékenység folyik:     

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
Szennyvízkibocsátás alapadatai 1. – Telephelyi kibocsátás 

Tárgyév:         Adatszolgáltatás típusa:        

1. Kibocsátott (telephelyr l elvezetett) szennyez  anyag min sége és mennyisége 

1.0
Adat- 

változás 
kód

1.1
Sor-
szám

1.2 KAJ szám 1.3 Szennyez  anyag megnevezése 

1.4
Átlag

koncentráció, 
mg/l

1.5
Meghatározás 

módja

1.6
Baleset 

(%) 

1.7
Termékre vetített mennyiség, 

g/t

                        

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                    

                    

VÉL SZK1_1

SZK1_1
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ VHA2 sorszám Oldalszám 

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
Szennyvízkibocsátás alapadatai 2. – IPPC köteles létesítmény kibocsátása 

Tárgyév:         Adatszolgáltatás típusa:        

1. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó (IPPC) létesítmény által kibocsátott szennyez  anyag min sége és mennyisége 
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ VH mA2 sorszá Oldalszám

yagot kibocsátó 0 0

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
Szennyvízkibocsátás alapadatai 3. – Veszélyes anyag kibocsátása

Tárgyév: Adatszolgáltatás típusa: 

1. Veszélyes anyag technológia alkalmazása által kibocsátott szennyez  anyag min sége és mennyisége

1.0
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(%)

1.7
Termékre vetített mennyiség,
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ 

VHA2 sorszám: Oldalszám:

Adatszolgáltatás
ELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
Szen ízk csá ad i 2 ilé  szennyv

A F

nyv ibo tás ata . – K p íz
típ :

Adat

zol
l k

e és

gálta
ilép
 év

csátó
nnyvíz

yiség
etér
ségin

Ti lógia megnevezése Kibocsátott mennyiség (m3/év)sztítási techno

1.1 Nincs tisztítás:

1.2 Csak mechanikai títátisz s:

Mechanikai és biológ

Harmadik fokozatú tisz

.1 ebb l: biológiai nitrog

.2 biológiai foszfo távo

1.4.3 kémiai nitrogén elt ítás:ávol

1.4.4 kémiai foszfor eltávolítás: 

ibocsátott sz yvíz

ippa

nyl szná íz:

Tárgyév: Adatszolgáltatás usa

A
kérdés
száma

KÉRDÉS
-

változás
kód

VÁLASZ

1. Az adats tó/kibo
terül  sze
m es menn e

1.3 iai tisztítás:

1.4 títás összesen:

1.4 én eltávolítás: 

1.4 r el lítás:

1.5 Összes k enn :

1.6
Tisztítóm be szállított sz ntott
szennyvíz:

1.7 Tisztítást nem igé  ha lt v

VÉL SZK2 

SZK2
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KÜJ Telephely KTJ Létesítmény KTJ 

Oldalszám:        

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MIN SÉGÉNEK VÉDELMÉR L

Vízmin ség-védelmi éves bejelent  lap (VÉL) 
Szennyvízkibocsátás adatai 3. – Iszap 

Tárgyév:          Adatszolgáltatás típusa: 

A
kérdés 
száma

KÉRDÉS
Adat-

változás 
kód

VÁLASZ

1. Szennyvíziszap adatok 

1.1 Az éves iszapmennyiség 

1.1.1 térfogata:       m3/év

1.1.2 szárazanyag tartalma:       t/év

1.2 A keletkezett iszap szennyez  anyag tartalma 

1.2.1 szerves anyag:       BOI5-ben kifejezve, t/év 

1.2.2 nitrogén:       t/év

1.2.3 foszfor:       t/év

1.3
A keletkezett iszap el kezelésének módja 
és megoszlása 

 Mód megnevezése Iszap szárazanyag (t) 

1.3.1 aerob iszapstabilizáció:       t

1.3.2 iszaps rítés:       t

1.3.3 hideg rothasztás:       t

1.3.4 f tött rothasztó:       t

1.3.5 iszap szárítás:       t

1.3.6 iszap szikkasztás:       t

1.3.7 egyéb:       t

1.4
A keletkez  iszap elhelyezésének módja 
és megoszlása 

 Mód megnevezése Iszap szárazanyag (t) 

1.4.1 monodepónia (szennyvíztisztító telepen):       t

1.4.2 mez gazdasági hasznosítás:       t

1.4.3 hulladéklerakón történ  elhelyezés:       t

1.4.4 veszélyes hulladéklerakón történ  elhelyezés:       t

1.4.5 komposztálás:       t

1.4.6 égetés:       t

1.4.7 egyéb:       t

VÉL SZK3 

SZK3



5. melléklet
a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A szolgáltató által készítendõ csatornabírság-javaslat
tartalmi követelményei

A bír ság ja vas lat nak tar tal maz nia kell:
– a hely szí ni el len õr zé sek és min ta vé te lek he lyét, idõ -

pont ját,
– a szenny víz ki bo csá tás sal össze füg gõ szak mai meg -

állapításokat (elõ tisz tí tó-, tisz tí tó mû üze mel te té sé vel,
 alkalmasságával össze füg gõ meg ál la pí tá so kat,

– a ki bo csá tás jel lem zõ sé gé re vo nat ko zó megálla -
pítást,

– a ha tár ér té ket meg ha la dó anya gok mennyi sé gét az
idõ szak ra vo nat ko zó an kg/nap di men zi ó ban,

– a szenny víz be fo ga dó ját,
– a bír ság alap já ul szol gá ló szennye zõ és mér ge zõ

anya gok mért kon cent rá ci ó ját, a kü szöb ér té kü ket,
– a kér dé ses idõ szak(ok)ban a ki bo csá tó he lye(ke)n

 kibocsátott szenny víz mennyi sé gét m3/nap, m3/idõ szak,
– a bír sá golt idõ szak(ok) alat ti üzem na pok szá mát,
– a szenny víz zel (anyag gal) a mér ték adó idõ szak alatt a 

be fo ga dó ba jut ta tott szenny víz ben levõ ke let ke zé si hely re, 
el ke ve re dés elõt ti pont ra vo nat ko zó tech no ló gi ai határ -
értéket, a köz csa tor ná ba bo csá tás ese tén az összes kü szöb -
ér té ket, il let ve ha tár ér té ket meg ha la dó kon cent rá ci ó ban
meg ál la pí tott szennye zõ és mér ge zõ anyag kü szöb-, il let ve 
ha tár ér ték fe let ti mennyi sé gét a hoz zá tar to zó bír ság té tel
fel tün te té sé vel,

– a bír sá go lás sal kap cso la tos egyéb in téz ke dé se ket,
meg ál la pí tá so kat.

6. melléklet
a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A használt- vagy szennyvizek kibocsátásának
bírságolásával kapcsolatosan több címen kivetett

(többszörös) bírság elkerülésére vonatkozó sajátos
szabályok

A több szö rös bír sá go lás el ke rü lé se cél já ból a ha tár ér ték
fe let ti szennye zõ anyag-mennyi sé ge ket a kö vet ke zõk sze -
rint kell figye lembe ven ni:

– A dik ro má tos oxi gén fo gyasz tás kon cent rá ci ó ját
csök ken te ni kell a szer ves ol dó szer ext rakt vagy TPH
 határérték fe let ti kon cent rá ci ó já nak négy sze re sé vel (ezt a
kri té ri u mot ad dig kell al kal maz ni, amíg az össze füg gé sek
ér té ke i nek fe lül vizs gá la ta nem tör té nik meg), a fe no lok
ha tár ér ték fe let ti kon cent rá ci ó já nak 2,4-sze re sé vel, az
ANA-de ter gens ha tár ér ték fe let ti kon cent rá ci ó já nak
2,2-sze re sé vel.

– Ha tár ér ték fe let ti öt na pos bio ké mi ai oxi gén igény re
(BOI5) tör té nõ bír sá go lás ese tén a dik ro má tos oxigén -
fogyasztás kon cent rá ci ó ját csök ken te ni kell a ha tár ér ték
fe lett mért BOI5 és a ha tár ér ték ként meg sza bott KOIk/BOI5

arány szor za tá val (Pél dá ul KOIk ha tár ér ték:150 mg/l; BOI5

ha tár ér ték: 50 mg/l, mért BOI5=70 mg/l, mért KOIk =
300 mg/l. A bír ság alap já ul szol gá ló BOI5 kon cent rá ció:
70 mg/l–50 mg/l=20 mg/l. A KOIk és BOI5 határ értékek
ará nya: 150/50 = 3, a KOIk kon cent rá ció: 300 mg/l–
(3×20 mg/l)=300–60 mg/l=240 mg/l. A bír ság alap já ul
szol gá ló KOIk kon cent rá ció: 240 mg/l–150 mg/l = 90 mg/l. 
Ab ban az eset ben, ha a dik ro má tos oxigén fogyasztás kon -
cent rá ci ó ja az ily mó don tör té nõ szá mí tás sal is meg ha lad ja 
a ha tár ér té ket, a dik ro má tos oxigén fogyasztás koncent -
rációját to vább kell csök ken te ni a szer ves ol dó szer ext rakt
vagy TPH ha tár ér ték fe let ti kon cent rá ci ó já nak két sze re sé -
vel, a fe no lok ha tár ér ték fe let ti kon cent rá ci ó já nak 2,4-sze -
re sé vel.

– Az összes só tar ta lom kon cent rá ci ó ját csök ken te ni
kell a ha tár ér ték fe let ti nát ri um, szul fát, összes-nit ro gén,
fosz fát-fosz for és a ké sõb bi ek ben fel so rolt fé mek határ -
érték fe let ti kon cent rá ci ó já val.

– Az összes só tar ta lom – ha tár ér té ket meg ha la dó szer -
ves szennye zé sek ese tén, például ha a KOI meg ha lad ja
a ha tár ér té ket – az ol dott anyag-tar ta lom iz zí tá si maradé -
kaként ha tá ro zan dó meg.

– A 10’ alatt üle pe dõ anyag meg ha tá ro zá sá nál a kon -
cent rá ci ót csök ken te ni kell az üle dék hez kö tött szer ves
 oldószer ext rakt tö me gé vel (az üle pe dõ anyag hoz kö tött
szer ves ol dó szer ext rakt mennyi sé ge a ho mo ge ni zált és az
üle pe dõ anyag ból de kan tált víz szer ves ol dó szer ext rakt
tar tal má nak kü lönb sé gé bõl ha tá roz ha tó meg).

– Ha tár ér té ket meg ha la dó szer ves szennye zé sek ese -
tén, az összes le be gõ anyag-tar tal mat – például KOI,
SZOE, kát rány stb. – az iz zí tá si ma ra dék mennyi sé ge ként
kell figye lembe ven ni.

– Az összes nit ro gén tar tal mat csök ken te ni kell a ha tár -
ér ték fe let ti ás vá nyi nit ro gén mennyi sé gé vel.

– Az összes ás vá nyi nit ro gén tar tal mat csök ken te ni kell 
a ha tár ér ték fe let ti am mó nia-nit ro gén mennyi sé gé vel.

– Az összes le be gõ, il let ve 10’ alatt üle pe dõ anyag
 tartalmat csök ken te ni kell a ha tár ér té ket meg ha la dó vas,
man gán, réz, kad mi um, nik kel, cink, ezüst, hi gany, bá -
rium, króm(III), ólom, ón, alu mí ni um ka ti on ha tár ér ték
 feletti kon cent rá ci ó já val.

– To xi ci tás ra és mér ge zõ anya gok ra egy ide jû leg bír ság 
nem vet he tõ ki.

– Ha a to xi ci tás a szennye zõ anya gok nagy kon cent rá -
ci ó ja (ha tár ér té ket öt szö rö sen vagy an nál na gyobb mér ték -
ben meg ha la dó kon cent rá ció)  miatt lép fel, a ki bo csá tás
 toxicitás alap ján nem bír sá gol ha tó.

– A ha tár ér ték fe let ti pH át szá mí tá sát a 4. táb lá zat
 szerint kell vé gez ni.
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4. táb lá zat

A határérték feletti pH átszámítási táblázat NaOH és HCl-ben kifejezve

pH
Ha tár ér ték

fe let ti só sav
mg/l

pH
Ha tár ér ték

fe let ti só sav
mg/l

pH
Ha tár ér ték

fe let ti NaOH
mg/l

pH
Ha tár ér ték

fe let ti NaOH
mg/l

0,0 36461,0 3,3 18,274 8,5 0,12649 11,8 252,37

0,1 28962,0 3,4 14,515 8,6 0,15927 11,9 317,71

0,2 23005,0 3,5 11,530 8,7 0,20047 12,0 399,98

0,3 18274,0 3,6 9,1586 8,8 0,25237 12,1 503,55

0,4 14515,0 3,7 7,2750 8,9 0,31771 12,2 633,93

0,5 11530,0 3,8 5,7786 9,0 0,39998 12,3 798,07

0,6 9158,6 3,9 4,5902 9,1 0,50355 12,4 1004,7

0,7 7275,0 4,0 3,6461 9,2 0,63393 12,5 1264,9

0,8 5778,6 4,1 2,8962 9,3 0,79807 12,6 1592,7

0,9 4590,2 4,2 2,3005 9,4 1,0047 12,7 2004,7

1,0 3646,1 4,3 1,8274 9,5 1,2649 12,8 2523,7

1,1 2896,2 4,4 1,4515 9,6 1,5927 12,9 3177,1

1,2 2300,5 4,5 1,1530 9,7 2,0047 13,0 3999,8

1,3 1827,4 4,6 0,91586 9,8 2,5237 13,1 5035,5

1,4 1451,5 4,7 0,72750 9,9 3,1771 13,2 6339,3

1,5 1153,0 4,8 0,57786 10,0 3,9998 13,3 7980,7

1,6 915,86 4,9 0,45902 10,1 5,0355 13,4 10047,0

1,7 727,50 5,0 0,36461 10,2 6,3393 13,5 12649,0

1,8 577,86 5,1 0,28962 10,3 7,9807 13,6 15927,0

1,9 459,02 5,2 0,23005 10,4 10,047 13,7 20047,0

2,0 364,61 5,3 0,18274 10,5 12,649 13,8 25237,0

2,1 289,62 5,4 0,14515 10,6 15,927 13,9 31771,0

2,2 230,05 5,5 0,11530 10,7 20,047 14,0 39998,0

2,3 182,74 5,6 0,091586 10,8 25,237

2,4 145,15 5,7 0,072750 10,9 31,771

2,5 115,30 5,8 0,057786 11,0 39,998

2,6 91,586 5,9 0,045902 11,1 50,355

2,7 72,750 6,0 0,036461 11,2 63,393

2,8 57,786 6,1 0,028962 11,3 79,807

2,9 45,902 6,2 0,023005 11,4 100,47

3,0 36,461 6,3 0,018274 11,5 126,49

3,1 28,962 6,4 0,014515 11,6 159,27

3,2 23,005 6,5 0,011530 11,7 200,47
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
28/2005. (XII. 7.) KvVM

rendelete

az 50 MWth és annál nagyobb névleges

bemenõ hõteljesítményû tüzelõberendezések
mûködési feltételeirõl és légszennyezõ

anyagainak kibocsátási határértékeirõl  szóló
10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 89.  §-a (3) be kez dé sé ben, va la mint
a 110.  §-a (8) be kez dé sé nek d), j) és m) pont ja i ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az 50 MWth és an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je -
sít mé nyû tü ze lõ be ren de zé sek mû kö dé si fel té te le i rõl és
lég szennye zõ anya ga i nak ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló 
10/2003. (VII. 11.) KvVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.)
6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Ha a ren de let ha tá lya alá tar to zó be ren de zés
nem meg fe le lõ mû kö dé se, vagy az ah hoz kap csolt ki bo -
csá tás-csök ken tõ be ren de zés meg hi bá so dá sa (a to váb bi -
ak ban együtt: nem meg fe le lõ mû kö dés) a ki bo csá tá si ha -
tár ér té kek túl lé pé sét okoz za, az üze mel te tõ kö te les a nem
meg fe le lõ mû kö dés be kö vet ke zé sét kö ve tõ en leg ké sõbb
24 órán be lül vissza ál lí ta ni a nor mál üzem me ne tet. Ha ez
24 órán be lül nem le het sé ges, ak kor

a) a be ren de zést olyan tü ze lõ anyag ra kell át ál lí ta ni,
amellyel a ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tart ha tók, vagy

b) a be ren de zés ter he lé sét oly mér ték ben kell csök ken -
te ni, hogy a ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tart ha tók le gye nek, 
vagy

c) a be ren de zést le kell ál lí ta ni.

(2) A kör nye zet vé del mi ha tó sá got a ha tár ér ték túl lé pés -
rõl az ese mény be kö vet ke zé sét kö ve tõ nyolc órán be lül tá -
jé koz tat ni kell. Ezt kö ve tõ en az ese mény be kö vet ke zé sé -
nek okát, va la mint a meg tett in téz ke dé se ket tar tal ma zó je -
len tést 48 órán be lül meg kell kül de ni a kör nye zet vé del mi
ha tó ság nak.

(3) A nem meg fe le lõ mû kö dés össze sí tett idõ tar ta ma
nap tá ri éven ként nem ha lad hat ja meg a 120 órát. A kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nap tá ri éven ként leg fel jebb 10 napi 
idõ tar tam ra a kö vet ke zõ ese tek ben te kint het el a 24 órás és
a 120 órás kor lá to zás alól:

a) amennyi ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a to váb bi ak -
ban: MEH) szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa sze rint az ener gia -
el lá tás fenn tar tá sa (be le ért ve a hõ szol gál ta tást is) más mó -
don nem biz to sít ha tó, és az érin tett lé te sít mény mû kö dé se
ki e mel ten in do kolt, vagy

b) ha a meg hi bá so dott be ren de zést csak olyan má sik
be ren de zés sel le het ne he lyet te sí te ni, amely a ki bo csá tá sok 
ál ta lá nos nö ve ke dé sét okoz ná.

(4) A ren de let ha tá lya alá tar to zó be ren de zés a (3) be -
kez dés sze rint en ge dé lye zett idõ tar ta mon túl to vább mû -
köd het – nap tá ri éven ként leg fel jebb 20 na pig – az Or szá -
gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ -
fel ügye lõ ség ese ti en ge dé lyé vel a MEH olyan  szakható -
sági ál lás fog la lá sa alap ján, amely sze rint az ener gia el lá tás
fenn tar tá sa (be le ért ve a hõ szol gál ta tást is) más mó don
nem biz to sít ha tó, és az érin tett lé te sít mény mû kö dé se ki e -
mel ten in do kolt. Az ese ti en ge dély rõl a Fõ fel ügye lõ ség tá -
jé koz tat ja az il le té kes kör nye zet vé del mi ha tó sá got.

(5) A kör nye zet vé del mi ha tó ság – a (6) be kez dés sze rin -
ti ki vé te les ese tek ben – az üze mel te tõ nek a MEH egyet ér -
té sé vel be nyúj tott ké rel mé re leg fel jebb 10 napi idõ tar tam -
ra en ge dé lye zi a na gyobb lég szennye zõ anyag ki bo csá tást
oko zó tü ze lõ anyag al kal ma zá sát rö vid ide jû gáz el lá tá si za -
va rok ese té ben, ha az adott be ren de zés ben egyéb ként – hõ -
ér ték ben szá mít va – 50% fe let ti arány ban gáz ne mû tü ze lõ -
anya got hasz nál nak.

(6) Ki vé te les eset nek mi nõ sül, ha az ener gia el lá tás
fenn tar tá sa (be le ért ve a hõ szol gál ta tást is) ki e mel ten in do -
kolt, és csak olyan tü ze lõ anyag fel hasz ná lá sá val biz to sít -
ha tó, amely nek hasz ná la ta ese tén egyéb ként a tü ze lõ be -
ren de zést füst gáz tisz tí tó be ren de zés sel kel le ne el lát ni. Az
ilyen be ren de zés üze mel te tõ je kö te les a kör nye zet vé del mi
ha tó ság nak ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 24 órán be lül be -
je len te ni a gáz ne mû tü ze lõ anyag tól el té rõ más tü ze lõ -
anyag gal tör tént üze mel te tés kez de ti és be fe je zé si idõ -
pont ja it, a fel hasz nált tü ze lõ anyag faj tá kat, ezek jel lem zõ -
jét és mennyi sé gét.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti ki vé te les eset ben a gázt he -
lyet te sí tõ fel hasz nált tü ze lõ anyag kén tar tal ma nem ha lad -
hat ja meg – füg get le nül a tü ze lõ be ren de zés név le ges be -
me nõ hõ tel je sít mé nyé tõl – az 1,0 tö meg szá za lé kot.”

2.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § Ez a ren de let a nagy tü ze lõ be ren de zé sek bõl szár -

ma zó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ ki bo csá -
tá sá nak kor lá to zá sá ról  szóló, 2001. ok tó ber 23-i
2001/80/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
való meg fe le lést szol gál ja.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ez a ren de let a nagy tü ze lõ be ren de zé sek bõl  szár -
mazó egyes szennye zõ anya gok le ve gõ be tör té nõ  kibo -
csátásának kor lá to zá sá ról  szóló, 2001. ok tó ber 23-i
2001/80/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 7. cik -
ke (1), va la mint (3) be kez dé sé nek való meg fe le lést szol -
gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter,
valamint a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter
29/2005. (XII. 9.) KvVM–FVM

együttes rendelete
a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló

Cigánd-Tiszakarádi és Tiszaroffi árvízi tározók
területével érintett földrészletek jegyzékérõl, valamint 

az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás
részletes szabályairól  szóló 4/2005. (II. 22.)

KvVM–FVM együttes rendelet módosításáról

A Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la mint 
az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló
prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû -
sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII. tör -
vény 24.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Vá sár he lyi-terv I. üte mé ben meg va ló su ló Ci gánd- Ti -
sza ka rá di és Ti sza rof fi ár ví zi tá ro zók te rü le té vel érin tett
föld rész le tek jegy zé ké rõl, va la mint az egy sze ri té rí tés, az
igény be vé tel és a kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együt tes ren de let 2.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro zat köz lé se hir det mé nyi úton tör té nik.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Gom bos And rás s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár mi nisz ter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
30/2005. (XII. 15.) KvVM

rendelete
az egyes természeti területek védetté, valamint helyi

jelentõségû természetvédelmi területek országos
jelentõségûvé nyilvánításáról, továbbá

természetvédelmi területek határának módosításáról
 szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint 85.  §-ának
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a 36.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té, va la mint he -
lyi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi te rü le tek or szá gos je len -
tõ sé gû vé nyil vá ní tá sá ról, to váb bá ter mé szet vé del mi te rü -
le tek ha tá rá nak mó do sí tá sá ról  szóló 7/1990. (IV. 23.)
KVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 8.  § (3) be kez dé se he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de -
let 10. szá mú mel lék le te tar tal maz za.”

(2) Az R. 8.  § (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(4) A Ba kony gye pe si zer ge bog lá ros Ter mé szet vé del -
mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lés sel járó fel ada ta it – a
ke ze lé si terv ben fog lal tak nak meg fe le lõ en – a Ba la to ni
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság lát ja el.”

2.  §

Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let  mellék -
lete lép.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az R. 15.  § (2) be kez dé sé ben a „10” szö -
veg rész ha tá lyát vesz ti.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 30/2005. (XII. 15.) KvVM rendelethez

[10. számú melléklet 
a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez]

A Bakonygyepesi zergebogláros 
Természetvédelmi Terület

természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a Ba ko nyal já ra jel lem zõ és ve szé lyez te -
tet té vált szittyós láp rét (Jun ce tum sub no du lo si), sás láp rét
(Ca ri ce tum da val li a nae) és kék per jés ki szá ra dó láp rét
(Jun co – Mo li ni e tum) ter mé sze tes és ter mé szet kö ze li tár -
su lá sa it.
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– Biz to sít sa a ki emel ke dõ bo ta ni kai ér té ket kép vi se lõ
zer ge bog lár (Trol li us eu ro pa e us), va la mint az igen ér té kes 
lep ke fa u na (vér fû-bog lár ka lep ke – Ma cu li nea te le i us) ál -
lo má nya i nak a meg õr zé sét.

– Óvja meg ezen láp ré tek bi o ló gi ai sok szí nû sé gét, õriz -
ze meg a te rü le ten élõ to váb bi nö vény- és ál lat fa jo kat.

– Se gít se elõ a deg ra dá ció kü lön bö zõ fo kán álló te rü le -
tek hely re ál lí tá sát.

– Se gít se elõ a gye pek te rü let ará nyá nak a meg õr zé sét
és a spon tán be er dõ sö dés és be cser jé se dés fo lya ma tá nak a
meg aka dá lyo zá sát.

– Se gít se elõ a te rü let ter mé sze tes élõ vi lá gát ve szé lyez -
te tõ in va zív nö vény fa jok vissza szo rí tá sát.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A zer ge bog lár és a vér fû-bog lár ka lep ke ál lo má nya i -
nak (po pu lá ci ó i nak) fenn ma ra dá sát a láp ré tek fenn tar tá sá -
val kell biz to sí ta ni.

– A láp ré tek meg õr zé sé hez meg kell gá tol ni a spon tán
cser jé se dést és be er dõ sü lést, az in va zív nö vény fa jok elõ -
re tö ré sét.

– A te rü let víz el lá tá sá nak ja ví tá sá val, a Csi ge re-pa tak
ter mé sze tes ál la pot ban tar tá sá val és mel lék csa tor nái vi zé -
nek gá tak kal és zsi li pek kel való le zá rá sá val elõ kell  segí -
teni a láp ré tek fenn ma ra dá sát.

– A te rü let csak ku ta tá si és ok ta tá si cél lal lá to gat ha tó,
ezért a lá to ga tás sza bá lyo zá sa és a tá jé koz ta tás ér de ké ben
is mer te tõ táb lát kell el he lyez ni a te rü let déli ha tá rán.

– Az er dõk bi o ló gi ai és ge ne ti kai sok fé le sé gé nek meg -
õr zé se és gaz da gí tá sa.

– Fa fa jok ban gaz dag, ele gyes, le he tõ leg több szin tû és
ve gyes korú er dõk lé te sí té se és fenn tar tá sa.

– A fa faj meg vá lasz tás so rán az õs ho nos fa jok elõny ben 
ré sze sí té se.

– Ter mé sze tes fel újí tá si mód sze rek al kal ma zá sa a meg -
fe le lõ öko ló gi ai adott sá gok kal és fa ál lo mánnyal ren del ke -
zõ te rü le te ken.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se

– Az arany vesszõ vel (So li da go ssp.) bo rí tott gye pe ken
leg alább há rom éven át, éven te két szer, majd utá na éven te
egy szer szár zú zóz ni kell a te rü le tet. Ugyan csak szár zú zóz -
ni kell, jú ni us vé gén vagy jú li us ele jén a nád dal bo rí tott
fol to kat, azok el tá vo lí tá sa ér de ké ben.

– A te rü let leg ned ve sebb és leg mé lyeb ben fek võ láp ré ti 
ré sze in éven te egy szer, szep tem ber ele jén kézi ka szá lást
kell vé gez ni.

– Kis trak to ros ka szá lást kell vé gez ni éven te leg alább
egy szer, az idõ já rás tól füg gõ en jú ni us vé gén vagy jú li us
ele jén a te rü let töb bi ré szén, ott, ahol a ka szá ló ré tek tár su -
lá sa fog lal he lyet.

– A ka szá lá so kat a faj gaz dag ság meg õr zé se  miatt mo -
za i ko san kell el vé gez ni, a kézi ka szá lá sos te rü le te ken há -
rom rész re oszt va, min dig a te rü let egy har ma dán, a gép pel
ka szált te rü le ten elõ ször a fe lén, majd négy rész re oszt va a
te rü le tet, a ne gye dén kell el vé gez ni.

– A kézi és gépi ka szá lás sal, va la mint a szár zú zó zás sal
le vá gott nö vé nyi ré sze ket ki kell vin ni a te rü let rõl.

– A zer ge bog lár ról he lyi mag be gyûj tés után mag szó -
rást kell vé gez ni az arra al kal mas te rü le te ken.

– A cser jé se dõ he lye ken cser je ir tást, majd éven te sarj -
le ve rést kell vé gez ni a ga la go nya fa jok (Cra ta e gus ssp.), a
ve res gyû rû som (Cor nus san gu i nea), a fe ke te bo dza (Sam -
bu cus nig ra), a kö kény (Pru nus spi no sa) és vad ró zsa fa jok 
(Rosa ssp.) vissza szo rí tá sa, el ter je dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se

– Az ége res ben – a min den kor ha tá lyos er dõ terv ben
fog lalt elõ írá sok kal össz hang ban – a zer ge bog lár elõ for du -
lá si he lye in a zer ge bog lár fény igé nyé hez ké pest túl zott ár -
nyé kot adó fá kat kell el tá vo lí ta ni.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ke ze lé si mó dok, kor -
lá to zá sok és ti lal mak

– A ter mé szet vé del mi te rü le ten ti los min den ne mû
újabb épí té si te vé keny ség, be le ért ve a nyom vo na las, köz -
mû és va dá sza ti lé te sít mé nye ket is.

– A ta po sá si ká rok  miatt ti los a te rü le ten le gel tet ni.

– Az od vas fá kat az egész te rü le ten kí mél ni kell.

– Egész év ben ti los a te rü le ten tü zet gyúj ta ni.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
31/2005. (XII. 27.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló

1995. évi LVI. tör vény végrehajtásáról  szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI.
tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.) 21.  §-ának (1) be kez dé sé ben 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek kel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 101



1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM
ren de let (a to váb bi ak ban: KTM ren de let) 1.  §-ának (2) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség ki ter jed – a Kt.
5/C.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a más ter -
mék kel együtt vagy más ter mék ré sze ként, il le tõ leg össze -
te võ je ként for ga lom ba ho zott, il let ve fel hasz nált ter mék re
vagy anyag ra is, így kü lö nö sen: a jár mû vek ré szét ké pe zõ
gu mi ab roncs ra, a gé pek, be ren de zé sek ré szét ké pe zõ
 akkumulátorra, hû tõ be ren de zés re. Eb ben az eset ben az
e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ ter mé kek re,
 illetve cso ma go lás ese tén – a ke res ke del mi cso ma go lás
 kivételével – az e ren de let 7. szá mú mel lék le té ben
KT-kód dal el lá tott anya gok ra vo nat ko zó ter mék díj-fi ze té -
si sza bá lyo kat kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”

2.  §

A KTM ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(2) A Mi nisz té ri um nak tör té nõ be je len tést a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal a Mi nisz té ri um hi va ta -
los lap já ban köz zé tett for ma nyom tat vá nyon vagy elekt ro -
ni kus úton kell tel je sí te ni.”

3.  §

A KTM ren de let 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(2) A kö te le zett nek az (1) be kez dés sze rin ti be szá mo -
lót a szám vi te li bi zony la tok kal és nyil ván tar tá sok kal
 megegyezõen e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin ti, a
Cskr. 6.  § (3) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó kö te le zett -
nek e ren de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti adat tar ta lom -
mal a Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban köz zé tett for ma -
nyom tat vá nyon vagy elekt ro ni kus úton kell tel je sí te ni.”

4.  §

A KTM ren de let 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„8.  § (1) A Kt. 5/A.  § (1) és (2) be kez dé se i ben, az
5/B.  §-ban, az 5/C.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a kör nye -
zet vé del mi ter mék díj-men tes ség, a ter mék díj vissza igény -
lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a hasz nált gu mi ab -
roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló 53/2003. (IV. 11.)
Korm. ren de let 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ese -
té ben a be fi ze tett ter mék díj az Adó- és Pénz ügyi El len õr -

zé si Hi va tal tól (a to váb bi ak ban: adó ha tó ság) vissza igé -
nyel he tõ.

(2) A vissza igény lés az adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
be val lá si nyom tat vá nyon tör té nik.

(3) A kö te le zett a Kt. 5/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján a ter mék díj kö te les ter mék köz vet len anyag -
ként (alap anyag ként) való fel hasz ná lá sá ról nyil ván tar tást
ve zet.

(4) Hasz nált vagy hul la dék ká vált ter mék díj kö te les ter -
mék után – új ra hasz nál ha tó ter mék és egyéb kõ olaj ter mé -
kek hul la dé ká nak ki vé te lé vel – nem le het a ter mék dí jat
 exportálás és Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tés ese tén vissza -
igé nyel ni.

(5) Az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék re, cso -
ma go lás ese tén an nak új ra hasz nál ha tó össze te võ jé re a ter -
mék dí jat egy szer, az elsõ for ga lom ba ho za talt, il let ve az
elsõ sa ját célú fel hasz ná lást kö ve tõ en kell meg fi zet ni,
amennyi ben a kö te le zett az elsõ for ga lom ba ho za talt, il let -
ve az elsõ sa ját célú fel hasz ná lást kö ve tõ en a 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott be je lent ke zé si kö te le zett sé -
gé nek ele get tett.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a
11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ter mék díj kö te les
ter mé kek ese té ben – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ter mé kek ki vé te lé vel – az új ra hasz nál ha tó ság meg ál la pí tá -
sá nak to váb bi fel té te le az ott meg ha tá ro zott vissza gyûj té si
ará nyok tel je sí té se.

(7) A kö te le zett nek el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar ta nia a
sa ját és más tu laj do ná ban lévõ, va la mint az új on nan be -
szer zett és hasz nál tan vissza vett új ra hasz nál ha tó ter mék -
díj kö te les ter mé ke ket, cso ma go lás ese tén an nak új ra hasz -
nál ha tó össze te võ jét a ha tá lyos szám vi te li elõ írá sok nak
meg fe le lõ en.

(8) Az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé ket for -
ga lom ba hozó kö te le zett nek az elsõ ne gyed éves be szá mo -
ló já hoz csa tol nia kell az adott év nyi tó mér le gé ben sze rep -
lõ új ra hasz nál ha tó ter mék, va la mint a cso ma go lás új ra -
hasz nál ha tó össze te võ i nek kész let ada ta it.

(9) A be ho zó – a (6)–(8) be kez dés ben fog lalt fel té te lek
tel je sü lé se ese tén – le von hat ja az adó meg ál la pí tá si idõ -
szak alatt új ra hasz nál ha tó ter mék be ho za ta la után ke let ke -
zõ ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé gé bõl azon új ra hasz nál -
ha tó ter mé kek ter mék dí ját, ame lyek az adó meg ál la pí tá si
idõ szak ban iga zol tan a kül föl di szár ma zás he lyé re vissza -
szál lí tás ra ke rül tek, amennyi ben a kö te le zett az elsõ be ho -
za talt kö ve tõ en a 2. szá mú mel lék let II. pont já ban meg ha -
tá ro zott be je lent ke zé si kö te le zett sé gé nek ele get tett.”

5.  §

A KTM ren de let 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„9.  § A ter mék díj kö te les ter mék for gal ma zó ja a ter mék -
díj kö te les ter mék szár ma zá sát, il let ve a ter mék díj meg fi -
ze té sét szám lá val és a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bank -
szám la ki vo nat tal iga zol hat ja.”
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6.  §

A KTM ren de let 9/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„9/A.  § A Mi nisz té ri um, az adó ha tó ság, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga, az Or szá gos
Kör nye zet- és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség és az il le té kes kör -
nye zet vé del mi fel ügye lõ ség a ter mék dí jak el szá mo lá sa és
be fi ze té se te kin te té ben együtt mû kö dik az el len õr zé sek
 során.”

7.  §

A KTM ren de let a kö vet ke zõ 9/B.  §-al egé szül ki:
„9/B.  § (1) Az adó ha tó ság és a vám ha tó ság a Kt.

4/B.  §-a alap ján a Mi nisz té ri um nak be nyúj tott be szá mo ló
el len õr zé sé hez a kö te le zett ál tal be nyúj tott be val lás, il let -
ve vám áru-nyi lat ko zat ada ta i ról, va la mint a be fi ze tett (be -
sze dett) és a be haj tott ter mék díj össze gé rõl elekt ro ni kus
úton ada tot szol gál tat a Mi nisz té ri um ré szé re.

(2) Az adó ha tó ság (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te -
le zett sé ge kö ré ben ada tot szol gál tat

a) ne gyed éven te a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó nap vé -
gé ig a ter mék díj kö te les ter mé kek Kt. 2.  § (3) be kez dé se
sze rin ti bon tá sá ban, a tárgy ne gyed év vo nat ko zá sá ban a
be fi ze tett (be sze dett) és be haj tott ter mék díj havi bon tá sú
össze sí tett össze gé rõl,

b) ne gyed éven te a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 60 na pon
be lül, va la mint éven te a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-ig
az 5 je gyû KT-kód sze rin ti bon tás ban a tárgy ne gyed év,
 illetve tárgy év vo nat ko zá sá ban meg ál la pí tott ter mék díj
alap ját ké pe zõ ter mék díj kö te les ter mék össze sí tett
mennyi sé gé rõl és a be val lott ter mék díj fi ze té si kö te le zett -
ség össze sí tett össze gé rõl,

c) ne gyed éven te a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 60 na pon
be lül, va la mint éven te a tárgy évet kö ve tõ má jus 31-ig
 kötelezettenként (a kö te le zett azo no sí tá sá hoz szük sé ges
adó szám meg adá sá val) az 5 je gyû KT-kód sze rin ti bon tás -
ban a tárgy ne gyed év, il let ve tárgy év vo nat ko zá sá ban meg -
ál la pí tott ter mék díj alap ját ké pe zõ ter mék díj kö te les ter -
mék össze sí tett mennyi sé gé rõl, va la mint a kö te le zett ál tal
a ter mék díj kö te les ter mé kek Kt. 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti 
bon tá sá ban be fi ze tett (be sze dett), to váb bá kö te lez et tõl
 behajtott ter mék díj össze gé rõl.

(3) A vám ha tó ság (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö te -
le zett sé ge kö ré ben ada tot szol gál tat

a) ha von ta a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap vé gé ig a
tárgy hó nap ban a vám ha tó ság ál tal el fo ga dott ter mék díj
 kivetést, vagy meg ál la pí tást tar tal ma zó Egy sé ges Vám áru -
nyi lat ko za tok (EV) alap ján ho zott ha tá ro za tok kö te le zett -
je i rõl (a kö te le zett azo no sí tá sá hoz szük sé ges név, adó -
szám, il let ve VPID, va la mint amennyi ben ren del ke zés re
áll GLN szám meg adá sá val) és az EV-n fel so rolt vám áruk -
ra ér vé nyes 5 je gyû KT-kó don ként meg adott mennyi sé -
gek rõl és össze gek rõl, va la mint

b) ha von ta a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap vé gé ig a vám -
ha tó ság ter mék díj be vé te li szám lá ján ha tá ro za ton ként és
kö te le zet ten ként nyil ván tar tott kö te le zett sé gek rõl és be fi -
ze té sek rõl.”

8.  §

A KTM ren de let 4., 7., va la mint 11. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 1–3. szá mú mel lék le te lép.

9.  §

E ren de let 2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy ide -
jû leg a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 26/2004. (XII. 22.)
KvVM ren de let 1. és 5.  §-a, va la mint 3. szá mú mel lék le te
ha tá lyát vesz ti.

10.  §

Amennyi ben a ko or di ná ló szer ve zet a ke res ke del mi
cso ma go lás „Ú” és „k” díj té te lét, va la mint a mû anyag (be -
vá sár ló-rek lám) tás kák ter mék dí ja aló li tel jes men tes ség
ér de ké ben meg ha tá ro zott to váb bi fel té tel tel je sí té sét nem
vál lal ja át, a kör nye zet vé del mi ter mék díj-men tes ség, a ter -
mék díj vissza igény lé sé nek és át vál la lá sá nak, va la mint a
hasz nált gu mi ab roncs be ho za ta lá nak fel té te le i rõl  szóló
53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let alap ján már ki adott
men tes sé gi en ge dé lyek rõl  szóló ha tá ro za tok, va la mint a
már meg kö tött és a Mi nisz té ri um ál tal jó vá ha gyott át vál la -
lá si szer zõ dé sek ér vé nyes sé gét – az ér vé nyes sé gi idõ le jár -
tá ig – a KT kó dok je len ren de let ben tör té nõ mó do sí tá sa
nem érin ti.

11.  §

E ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza bá -
lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la -
pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben elõ írt el já rás sze rin ti be je len té se – a
cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról  szóló
94/62/EK ta ná csi irány elv 16. cik ké nek (1)–(2) be kez dé -
sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – meg tör tént.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 31/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre

Az „ex” jel zés sel el lá tott vám ta ri fa szám olyan ter mék cso por tot je len t, mely ben csak a Kt. ha tá lya alá tar to zó ter mé kek 
ter mék díj kö te le sek.

A * jel zés sel el lá tott vtsz. szá mok olyan elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ter mék cso por to kat je len te nek, mely -
ben azok a ter mé kek ter mék díj kö te le sek, me lyek nek brut tó sú lya leg fel jebb 200 kg, vagy tel je sít mény fel vé te le leg fel -
jebb 4 kW.

Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Kö te le zõ
al szám

KN-szám

Gu mi ab ron csok
 
Új pne u ma ti kus gu mi ab roncs, ki vé ve a 4011 40; 4011 50 00 4011
vtsz. szám alá tar to zó ter mé ke ket
Új ra fu tó zott vagy hasz nált gumi lég ab roncs; tö mör vagy kis nyo má sú gu mi ab roncs, ki vé ve 
a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. szám alá tar to zó ter mé ke ket 4012

Hû tõ kö ze gek
 
Szén hid ro gé nek ha lo gén szár ma zé kai hû tõ kö zeg cél já ra:
Acik li kus szén hid ro gé nek két vagy több kü lön bö zõ ha lo gént tar tal ma zó halogénszár -
mazékai
Tri klór-flu or-me tán ex 2903 41 00
Di klór-di flu or-me tán ex 2903 42 00
Tri klór-tri flu or-etán ex 2903 43 00
Di klór-di flu or-etá nok és klór-pen ta flu or-etá nok ex 2903 44
Csak flu or ral és klór ral per ha lo gé ne zett más szár ma zé kok ex 2903 45
Bróm-klór, di flu or-me tán, bróm-tri flu or-me tán és di bróm-tet raf lu or-etán ex 2903 46
Más per ha lo gé ne zett szár ma zé kok ex 2903 47 00
Más fé le ex 2903 49
Tel je sen ha lo gé ne zett, csak flu o ro zott-kló ro zott acik li kus szén hid ro gén ex 3824 71 00
Más tel je sen ha lo gé ne zett szén hid ro gént tar tal ma zó ele gyek ex 3824 79 00
Rész le ge sen ha lo gé ne zett flu o ro zott-kló ro zott acik li kus szén hid ro gént tar tal ma zó ke ve ré -
kek és más rész le ge sen ha lo gé ne zett acik li kus szén hid ro gént tar tal ma zó ke ve ré kek ex 3824 90 99

Hû tõ be ren de zé sek
 
Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos vagy más mû -
kö dé sû is; hõ szi vattyú a 8415 vtsz. alá tar to zó lég kon di ci o ná ló be ren de zés ki vé te lé vel, va -
la mint a 8418 69 91; 8418 91; és a 8418 99 vtsz. szám alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel 8418

Ak ku mu lá to rok
 
Elekt ro mos ak ku mu lá to rok ex. 8507

Egyéb kõ olaj ter mé kek
 
Ke nõ olaj
Mo tor olaj, komp resszor ke nõ olaj, tur bi na ke nõ olaj 2710 19 81
Hid ra u li kus célú fo lya dék 2710 19 83
Fe hér olaj, fo lyé kony pa ra fin 2710 19 85
Dif fe ren ci ál olaj és re duk tor olaj 2710 19 87
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Ke ve rék fém meg mun ká lás hoz, for ma le vá lasz tó olaj, kor ró zió gát ló olaj 2710 19 91
Vil la mos szi ge te lé si olaj 2710 19 93
Más ke nõ olaj és más olaj, ki vé ve ke nõ zsí rok ex 2710 19 99
Tex til, bõr, szõr me és más anya gok ke ze lé sé re hasz nált ké szít mé nyek 3403 11 00
Leg alább 70 tö meg szá za lék kõ olaj- vagy bi tu me nes ás vá nyok ból elõ ál lí tott olaj tar ta lom -
mal, de nem fõ al ko tó ként 3403 19 10
Gé pek, be ren de zé sek és jár mû vek ke nõ anya gai 3403 19 91
Más 3403 19 99
Hid ra u li kus fék-fo lya dék és más fo lya dék hid ra u li kus cél ra, amely kõ ola jat vagy bi tu me -
nes ás vá nyok ból nyert ola jat tar tal maz ex 3819 00 00

Rek lám hor do zó pa pí rok
 
Irat gyûj tõ, le vél tar tó, tá ro ló do boz iro dai, üz le ti cél ra ex 4819 60 00
Re gisz ter, üz le ti könyv, jegy zet fü zet (no tesz), meg ren de lõ könyv, or vo si vény tömb, író -
tömb, elõ jegy zé si tömb, nap ló és ha son ló ter mék: ex 4820 10
Irat ren de zõ, dosszié és irat bo rí tó ex 4820 30 00
Sok szo ro sí tott üz le ti ûr lap és kar bon be tét la pos tömb: ex 4820 40
Al bum min ták vagy gyûj te mé nyek szá má ra ex 4820 50 00
Más könyv bo rí tó pa pír ból vagy kar ton ból ex 4820 90 00
Le gye zõ és kéz ben tart ha tó el len zõ; ezek ke re te és ke re té nek ré szei ex 4823 90 80
Könyv, bro sú ra, röp irat és ha son ló nyom tat vány, egyes la pok ban is:
Könyv, bro sú ra, röp irat, la pok ban, haj to gat va is ex 4901 10 00
Más:
Más idõ sza kos ki ad vá nyok so ro za ta, hir de tés sel és egyéb könyv, bro sú ra, röp irat és ha -
son ló nyom tat vány ex 4901 99 00
Új ság, fo lyó irat és idõ sza kos ki ad vány, il luszt rál va vagy rek lám tar ta lom mal is:
He ten ként leg alább négy szer meg je le nõ ki ad vány ex 4902 10 00
He ten ként meg je le nõ ki ad vány: ex 4902 90 10
Ha von ként meg je le nõ ki ad vány: ex 4902 90 30
Más idõ sza kos ki ad vány hir de tés sel, il let ve hir de tés nél kül ex 4902 90 90
Nyom ta tott tér kép, víz raj zi és min den más ha son ló nyom ta tott tér kép, be le ért ve az at laszt,
fa li tér ké pet és hely raj zi tér ké pet, és föld göm böt is:

Föld gömb ex 4905 10 00
Más:
Nyom ta tott tér kép könyv alak ban ex 4905 91 00
Más nyom ta tott at lasz, fa li tér kép, hely raj zi tér kép ex 4905 99 00
Nyom ta tott vagy il luszt rált pos tai ké pes le ve le zõ lap; nyom ta tott la pok sze mé lyes üd vöz -
let tel, üze net tel vagy be je len tés sel, il luszt rál va, dí szít ve és bo rí ték kal is:

Nyom ta tott vagy il luszt rált pos tai ké pes le ve le zõ lap ex 4909 00 10
Más, nyom ta tott la pok sze mé lyes üd vöz let tel, üze net tel ex 4909 00 90
Bár mi lyen nyom ta tott nap tár, be le ért ve a nap tár blok kot is: ex 4910 00 00
Más nyom tat vány, be le ért ve a nyom ta tott ké pet és fény ké pet is:
Ke res ke del mi rek lám anyag, ka ta ló gus és ha son ló:
Ke res ke del mi ka ta ló gus ex 4911 10 10
Más ke res ke del mi rek lám anyag ex 4911 10 90
Más:
Kép, min ta és fény kép: ex 4911 91
Más fé le kép, min ta és fény kép ex 4911 99 00
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Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek
 
 Ház tar tá si nagy gé pek, ki vé ve a hû tõ be ren de zé se ket
Lég- vagy vá ku um szi vattyú, lég- vagy más gáz komp resszor és ven ti lá tor; el szí vó vagy
vissza ve ze tõ kür tõ be épí tett ven ti lá tor ral, szû rõ vel is ex. 8414*
Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú ven ti lá tor ral, hõ mér sék let- és ned ves ség -
sza bá lyo zó szer ke zet tel, be le ért ve az olyan be ren de zést is, amely ben a ned ves ség kü lön
nem sza bá lyoz ha tó ex. 8415*
Ab szorp ci ós hõ szi vattyú 8418 69 91
Cent ri fu ga, be le ért ve a cent ri fu gá lis szá rí tót is; fo lya dék vagy gáz szû ré sé re és tisz tí tá sá ra
szol gá ló gép és ké szü lék ex. 8421*
Mo so ga tó gép; pa lack és más tar tály tisz tí tá sá ra, szá rí tá sá ra szol gá ló gép; pa lack, kan na,
do boz, zsák és más tar tály töl té sé re, zá rá sá ra, cím ké zé sé re, du ga szo lá sá ra szol gá ló gép;
más cso ma go ló- vagy bá lá zó gép; ital szén sa va zá sá ra szol gá ló gép ex. 8422*
Ház tar tás ban vagy mo so dá ban hasz ná la tos mo só gép, be le ért ve az olyan gé pet is, amely
mos és szá rít is ex. 8450*
Elekt ro mo tor és elekt ro mos ge ne rá tor [az áram fej lesz tõ egy ség (agg re gát) ki vé te lé vel] ex. 8501*
Elekt ro mos át fo lyá sos víz me le gí tõ 8516 10 11
Elekt ro mos hõ tá ro lós ra di á tor 8516 21 00
Fo lya dék kal töl tött elekt ro mos ra di á tor 8516 29 10
Elekt ro mos hõ su gár zó 8516 29 50
Elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ ké szü lék ven til lá tor ral 8516 29 91
Mik ro hul lá mú sütõ 8516 50 00
Más sütõ; tûz hely, fõ zõ lap, for ra ló gyû rû, grill sü tõ és sü tõ ros tély 8516 60

 
 Ház tar tá si kis gé pek
Sze mély mér leg, cse cse mõ mér leg is, ház tar tá si mér leg 8423 10
Ház tar tá si var ró gép 8452 10
Ned ves és szá raz por szí vó 8509 10
Pad ló fé nye sí tõ 8509 20 00
Kony hai hul la dék õr lõ 8509 30 00
Élel mi szer õr lõ és -ke ve rõ, gyü mölcs- vagy zöld ség lé ki vo nó 8509 40 00
Vil lany bo rot va, -haj nyí ró gép, és szõr el tá vo lí tó ké szü lék be épí tett elekt ro mo tor ral: 8510
Elekt ro ter mi kus fod rá sza ti ké szü lék vagy kéz szá rí tó ké szü lék:
Haj szá rí tó 8516 31
Más elekt ro ter mi kus fod rá sza ti ké szü lék 8516 32 00
Kéz szá rí tó ké szü lék 8516 33 00
Vil lany va sa ló 8516 40
Elekt ro ter mi kus ká vé- vagy tea fõ zõ 8516 71 00
Elekt ro ter mi kus ke nyér pi rí tó 8516 72 00
Elekt ro ter mi kus edény me le gí tõ 8516 79 10
Olaj sü tõ 8516 79 20
Leg fel jebb 1000 V fe szült sé gû elekt ro mos áram kör össze kap cso lá sá ra, vé del mé re vagy
elekt ro mos áram kör be vagy azon be lü li össze kap cso lás ra szol gá ló ké szü lék (pl. kap cso ló,
relé, ol va dó biz to sí ték, túl fe szült ség-csök ken tõ, du gasz, fog la lat, lám pa fog la lat, csat la ko -
zó do boz): 8536
Ka ró ra, zse bó ra és más azo nos tí pu sú óra, stop pe ró ra is, ne mes fém bõl vagy ne mes fém mel
plat tí ro zott fém bõl ké szült tok kal ex. 9101
Ka ró ra, zse bó ra és más azo nos tí pu sú óra, stop pe ró ra is, a 91 01 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel ex. 9102
Óra „kis óra szer ke zet tel”, a 91 04 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel ex. 9103
Mû szer fal ba be épí tés re al kal mas és ha son ló tí pu sú óra gép jár mû höz, lé gi-, ûr- és vízi jár -
mû höz 9104
Más óra ex. 9105

106 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám

Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Kö te le zõ
al szám

KN-szám



 In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek (ki vé ve rá dió te le fon ké szü lék)
Író gé pek a 8471 vtsz. alá tar to zó nyom ta tó ki vé te lé vel; szö veg szer kesz tõ gép ex. 8469
Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó-, és meg je le -
ní tõ gép; köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép, jegy ki adó gép és ha son ló gép szá mo ló -
szer ke zet tel; pénz tár gép ex. 8470
Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei; mág ne ses és op ti kai le ol va só, adat át író gép
a kó dolt adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra, má sutt nem em lí tett gépi adat fel dol go zás hoz ex. 8471
Más iro dai gép (sten cil- vagy más sok szo ro sí tó gép, cím író gép, au to ma ta bank jegy ki adó
gép, ér me osz tá lyo zó, ér me szám lá ló és ér me cso ma go ló gép, ce ru za he gye zõ, lyu kasz tó- és
fû zõ gép), ki vé ve a 8472 90 30 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ex. 8472
Ve ze té kes táv be szé lõ- vagy táv író elekt ro mos ké szü lék, be le ért ve a vi võ frek ven ci ás rend -
sze rû ké szü lé ket is ex. 8517
Ve ze té kes te le fon ké zi be szé lõ je 8518 30 20
Szö veg is mét lõ ké szü lék te le fon hoz 8519 40 00
Dik ta fon, amely csak kül sõ áram for rás sal mû kö dik 8520 10 00
Rá dió te le fon-, rá dió táv író-ké szü lék, pol gá ri re pü lés hez 8525 10 10
Rá dió te le fon-, rá dió táv író, mû sor- és adat át vi võ adó ké szü lék más cél ra 8525 10 50
Te le fon üze net rög zí tõ ké szü lék 8520 20 00
Ra dar ké szü lék, rá di ó na vi gá ci ós se géd ké szü lék és rá di ós táv irá nyí tó ké szü lék 8526
Elekt ro mos el len õr zõ, jel zõ- és biz ton sá gi be ren de zés vas út, vil la mos vas út, köz út bel ví zi
ki kö tõ, ki kö tõi be ren de zés vagy re pü lõ tér szá má ra (a 86 08 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel): ex. 8530
Elekt ro ni kus for dí tó gép vagy szó tár 8543 89 15
Fej lesz tõ kész let au to ma ti kus adat fel dol go zó gép hez és an nak egy sé gé hez, amely leg alább 
az aláb bi a kat tar tal maz za: hang szó rók és/vagy mik ro fon, és egy elekt ro ni kus egy ség,
amely le he tõ vé te szi, hogy az au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és an nak egy sé ge ké pes le -
gyen hang je lek fel dol go zá sá ra (hang kár tya) 8543 89 79
Op ti kai rend sze rû vagy kon takt fény má so ló és hõ má so ló ké szü lék ex. 9009

 
 Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek
Mik ro fon, amely nek frek ven cia tar to má nya 300 Hz–3,4 kHz kö zöt ti, át mé rõ je leg fel jebb
10 mm és ma gas sá ga leg fel jebb 3 mm, a te le kom mu ni ká ci ó ban al kal ma zott tí pus 8518 10 20
Hang szó ró, do boz ba sze rel ve is:
Hang szó ró, amely nek frek ven cia tar to má nya 300 Hz–3,4 kHz kö zöt ti, át mé rõ je leg fel jebb
50 mm, a te le kom mu ni ká ci ó ban al kal ma zott tí pus 8518 29 20
Te le fon és mé rés tech ni kai erõ sí tõ más cél ra 8518 40 30
Egy csa tor nás hang frek ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ más cél ra 8518 40 91
Le mez ját szó, erõ sí tõ nél kül is, ka zet ta le ját szó és más hang vissza adó ké szü lék, hang fel ve -
võ szer ke zet nél kül:
Erõ sí tõ nél kü li le mez ját szó:
Érme vagy ko rong be do bá sá ra mû kö dõ le mez ját szó 8519 10 00
Más le mez ját szó erõ sí tõ vel hang szó ró nél kül 8519 21 00
Erõ sí tõ nél kü li le mez ját szó au to ma ta le mez cse ré lõ szer ke zet tel 8519 31 00
Zseb mé re tû ka zet ta le ját szó erõ sí tõ vel, hang szó ró nél kül 8519 92 00
Más, ka zet tás tí pu sú 8519 93
Lé ze res ol va só rend szer rel:
Hang le ját szó lé ze res ol va só val gép jár mû höz leg fel jebb 6,5 cm le mez 8519 99 12
Más mag ne to fon, di gi tá lis, au dió tí pu sú, le ját szó ké szü lék kel együtt 8520 32
Más mag ne to fon, más fé le, ka zet tás tí pu sú, le ját szó ké szü lék kel együtt 8520 33
Te kercs mág nes sza la got hasz ná ló, 19 cm/s hang rög zí té si-le ját szá si vagy an nál na gyobb
se bes ség gel, ha azok ma guk ban fog lal ják a leg fel jebb 19 cm/s se bes sé get 8520 39 10
Leg fel jebb 1,3 cm szé les sé gû sza lag gal mû kö dõ és leg fel jebb 50 mm/s sza lag fel vé te li
vagy le ját szá si se bes sé gû: 8521 10 30
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Ál ló ké pes vi deo ka me ra és más vi deo ka me ra fel ve võk: 8525 40
Rá dió te le fon-, rá dió táv író- és rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy -le ját szó
 készülékkel vagy órá val kö zös ház ban is:
Kül sõ ár ram for rás nél kül mû kö dõ rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, ide ért ve a rá dió te le fon vagy
rá dió táv író vé te lé re egy aránt al kal mas ké szü lé ket is:
Rá dió te le fon-, rá dió táv író- és rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy -le ját szó ké -
szü lék kel vagy órá val kö zös ház ban is, ki vé ve a 8527 19; 8527 29; 8527 90 10
és 8527 90 98 vtsz. alá tar to zó be ren de zé se ket 8527
Te le ví zió adás vé te lé re al kal mas ké szü lék, rá dió mû sor ve võ ké szü lé ket vagy hang- vagy
kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá ba fog la ló is, vi deo mo ni tor és vi deo ve tí tõ ké -
szü lék, ki vé ve a 8528 12 72, 8528 12 79, va la mint a 8528 12 95 vtsz. alá tar to zó be ren de -
zé se ket 8528
Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 85 25–85 28 vtsz. alá tar to zó ké szü lé kek al kat ré szei: 8529
Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ka me ra ki vé te lé vel); fény ké pé sze ti vil la nó -
fény-ké szü lék és vil la nó kör te, a 85 39 vtsz. alá tar to zó ki sü lé si csõ ki vé te lé vel
Köz vet len ke re sõ vel [egy len csés vissza tük rö zés (SLR)], leg fel jebb 35 mm szé les sé gû
film te kercs hez 9006 51 00
Más fé le, 35 mm-nél ki sebb szé les sé gû film te kercs hez 9006 52 00
Más fény ké pe zõ gép 35 mm szé les sé gû film te kercs hez 9006 53 00
Fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te:
Ki sü lé si csõ vel mû kö dõ (elekt ro ni kus) vil la nó fény-ké szü lék 9006 61

 Moz gó kép-fel ve võ (ka me ra) és ve tí tõ, hang fel ve võ és hang vissza adó ké szü lék kel
vagy anél kül:
Ka me ra hang fel ve võ vel, 16 mm-nél kes ke nyebb vagy su per 8-as film hez: 9007 11
Ka me ra hang fel ve võ vel, más film hez 9007 19
Ál ló kép ve tí tõ, a mo zi gép ki vé te lé vel; fény ké pé sze ti na gyí tó és ki csi nyí tõ (moz gó fény ké -
pé sze ti ki vé te lé vel)
Dia ve tí tõ 9008 10

 
 Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok ki vé ve a nagy mé re tû,
 hely hez kö tött ipar i szer szá mok
Más, au to ma ta ipar i var ró gép 8452 21 00*
Anyag le vá lasz tás sal mû kö dõ fém ipa ri fú ró-, fu rat meg mun ká ló, ma ró-, me net vá gó gép
(be le ért ve a hor doz ha tó fú ró gé pet is), a 84 58 vtsz. alá tar to zó esz ter ga (be le ért ve az esz -
ter gá ló köz pon tot is) ki vé te lé vel: 8459*
Gya lu gép, vé sõ-, hor nyo ló-, üre ge lõ-, fo gas ke rék ma ró, fo gas ke rék-kö szö rü lõ, vagy fo gas -
ke rék-si mí tó gép, fû rész- és vá gó gép, va la mint más vtsz. alá nem osz tá lyoz ha tó anyag le -
vá lasz tás sal mû kö dõ más szer szám gép, fém vagy ce ment meg mun ká lá sá ra 8461*
Szer szám gép (be le ért ve a sze ge zõ-, ra gasz tó- vagy más össze ál lí tó gé pet is) fa, pa ra fa,
csont, ke mény gu mi, ke mény mû anyag vagy ha son ló ke mény anyag meg mun ká lá sá ra: 8465*
Fém ipa ri esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló köz pon tot is): 8458*
Ko vá cso ló, verõ és ala kos saj to ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet is) fém meg mun ká -
lá sá ra; nyí ró, haj lí tó, haj to ga tó, re dõ zõ, si mí tó, egyen ge tõ, lyu kasz tó, vagy ro vát ká ló szer -
szám gép (be le ért ve a prés gé pet is) fém meg mun ká lá sá ra; má sutt nem em lí tett prés gép
fém, ke mény fém meg mun ká lá sá ra: 8462*
Anyag le vá lasz tás nél kül mû kö dõ más szer szám gép fém vagy ce ment meg mun ká lá sá ra: 8463*
Kézi hasz ná la tú szer szám, pne u ma ti kus, hid ra u li kus, vagy be épí tett elekt ro mos vagy nem
elekt ro mos mo tor ral mû kö dõ ex. 8467*

 
 Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek
Vil lany vo nat, vá gány, jel zõ lám pa és más tar to zék 9503 10
Na po zó ágyak, na po zó lám pák és ha son ló na po zás hoz hasz nált fel sze re lé sek:
Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel:
Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel max. 100 cm csõ hossz. 8543 89 51
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Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló más fény csõ vel 8543 89 55
Na po zó ágyak, -lám pák, ha son ló fel sze re lé sek na po zás hoz 8543 89 59
Ki csi nyí tett mé re tû (mé ret ará nyos) mo dell más anyag ból 9503 20 90
Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell 9503 80
Té vé hez kap csol ha tó vi deo já ték 9504 10 00
Pénz ér mé vel, bank jeggyel, zse ton nal és ha son ló val mû kö dõ más já ték 9504 30
Elekt ro mos au tó ver seny-kész let, ver seny jel le gû 9504 90 10

 
 El len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök
Mér leg, vizs gá ló és el len õr zõ mér leg is (az 50 mg vagy en nél na gyobb ér zé keny sé gû mér -
leg ki vé te lé vel); súly min den faj ta mér leg hez, (va la mint a 8423 10 vtsz. szám alá tar to zó
ter mé kek ki vé te lé vel) ex. 8423*
Elekt ro mos, akusz ti kus vagy vi zu á lis jel zõ be ren de zés (pl csen gõ, szi ré na, jel zõ táb la, be tö -
rést vagy tü zet jel zõ ri asz tó ké szü lék), a 85 12 vagy a 85 30 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel ex. 8531

 
 Ada go ló au to ma ták
Bank jegy ki adó au to ma ta 8472 90 30
Au to ma ta el áru sí tó gép (pl. pos tai bé lyeg, ci ga ret ta, étel vagy ital áru sí tá sá ra), be le ért ve a
pénz vál tó gé pet is:

Gép:
Au to ma ta ital áru sí tó gép be épí tett me le gí tõ-, hû tõ ké szü lék kel 8476 21 00
Más el áru sí tó au to ma ta be épí tett me le gí tõ-, hû tõ ké szü lék kel 8476 81 00

 
 Rá dió te le fon ké szü lék
Cel lás (mo bil te le fon) há ló zat hoz 8525 20 91
Rá dió te le fon-, rá dió táv író- és rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy -le ját szó ké -
szü lék kel vagy órá val kö zös ház ban is (ki vé ve a rá dió táv író- és rá dió mû sor-ve võ ké szü lék)

Más rá dió te le fon, -táv író, rá dió sa ját áram for rás sal 8527 19 00
Más rá dió te le fon, rá dió táv író és rá dió gép jár mû höz 8527 29 00
Más ké szü lék rá dió te le fon hoz, -táv író hoz, pol gá ri re pü lés hez 8527 90 10
Más ké szü lék rá dió te le fon hoz, rá dió táv író hoz más cél ra 8527 90 98

II. Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
 
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka (az el adá si he lyen tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és
szánt tás ka, va la mint az el adás he lyén el adott, meg töl tött vagy ott tör té nõ meg töl tés re ter -
ve zett és szánt el dob ha tó tás ka, amennyi ben cso ma go lá si funk ci ót lát el) ex 3923
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2. számú melléklet a 31/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[7. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Környezetvédelmi Termékdíj Kódok

I. Ter mék díj kö te les ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj kód jai (KT-kód)
 

A kö vet ke zõ táb lá za tok a KT-kó dok elsõ 3 je gyét tar tal maz zák.

Akkumulátor környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT-kód

 
Ak ku mu lá tor, elekt ro lit tal fel töl tött Akt. 501
Ak ku mu lá tor, elekt ro lit tal fel nem töl tött Akt. 502
Rá dió te le fon ak ku mu lá to rok Akt. 503

Csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjai (ide nem értve a kereskedelmi csomagolást)

Cso ma go lás anya ga Ter mék díj tí pu sa KT-kód

 
Mû anyag Cskt. 419
Pa pír és kar ton Cskt. 439
Alu mí ni um Cskt. 441
Fém (ki vé ve alu mí ni um) Cskt. 448
Fa Cskt. 459
Ter mé sze tes ala pú tex til Cskt. 469
Üveg Cskt. 479
Tár sí tott Cskt. 489
Egyéb Cskt. 499

Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjanak elsõ 2 jegye

Cso ma go lás tí pu sa Ter mék díj tí pu sa KT-kód

 
Mû anyag 1,5 li te rig Cskt. 4A
Mû anyag 1,5 li ter fe lett Cskt. 4B
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 3 li te rig Cskt. 4C
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 3,001–20 li ter
 között Cskt. 4D
Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 20 li ter fe lett Cskt. 4E
Üveg 1 li te rig Cskt. 4F
Üveg 1 li ter fe lett Cskt. 4G
Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig
 Ré teg zett ital cso ma go lás Cskt. 4H
 Egyéb Cskt. 4I
Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li ter fe lett
 Ré teg zett ital cso ma go lás Cskt. 4J
 Egyéb Cskt. 4K
Fém 1,0 li te rig Cskt. 4L
Fém 1,0 li ter fe lett Cskt. 4M
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Kereskedelmi csomagolás környezetvédelmi termékdíj kódjának 3. jegye

Ke res ke del mi cso ma go lás ter mék kör Ter mék díj tí pu sa KT-kód

Mû anyag be vá sár ló rek lám tás ka Cskt. A
Bor Cskt. B
Sör Cskt. C
Al ko hol ter mék, köz tes al ko hol ter mék Cskt. D
Ás vány víz, kris tály víz Cskt. E
Ivó víz, szik víz Cskt. F
Szén sa vas üdí tõ ital, va la mint tar tó sí tó szert tar tal ma zó
nem szén sa vas üdí tõ ital, il let ve szörp Cskt. G
Tar tó sí tó szert nem tar tal ma zó, nem szén sa vas üdí tõ -
ital, il let ve szörp Cskt. H
Az összes ter mék tech ni kai gyûj tõ kód ja Cskt. 9

Egyéb kõolajtermékek környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT-kód

Ke nõ olaj Kkt. 601

Gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT-kód

Gu mi ab roncs Gkt. 211

Hûtõberendezés, hûtõközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai

Hûtõberendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Tér fo gat,
ter mék díj-hasz nált sá gi

fok

Hû tõ kö zeg mennyi sé ge
Mennyi ség gel

nem jel le mez he tõ
Nem kö te les

0,50 kg-ig 0,51–2,00 kg 2,01 kg-tól

120 li te rig 310 311 312 313 314

120,01–250 li ter 320 321 322 323 324

250,01 li ter tõl 330 331 332 333 334

Tér fo gat, hasz nált sá gi fok

Hû tõ kö zeg mennyi sé ge

0,50 kg-ig 0,51–2,00 kg 2,01 kg-tól

nem ter mék díj-
kö te les

ter mék díj kö te les
nem ter mék díj-

kö te les
ter mék díj kö te les

nem ter mék díj-
kö te les

ter mék díj kö te les

Nem jel le mez he tõ 340 350 341 351 342 352

Hûtõközeg környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT-kód

Új HCFC (lágy fre on) és HCFC ke ve rék Hkkt. 802
Re ge ne rált CFC és CFC ke ve rék Hkkt. 811
Re ge ne rált, il let ve re ge ne rá lás ra al kal mas HCFC
és HCFC ke ve rék Hkkt. 812
Re ge ne rá lás ra al kal mas HCFC Hkkt. 813
Re ge ne rá lás ra al kal mas CFC Hkkt. 814
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Reklámhordozó papírok környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT-kód

Rek lám hor do zó pa pí rok Pkt. 900

Elektromos és elektronikai berendezés környezetvédelmi termékdíj kódjai

Ter mék kör meg ne ve zé se Ter mék díj tí pu sa KT-kód

Ház tar tá si nagy gé pek, ki vé ve a hû tõ be ren de zés Ekt. 101
Ház tar tá si kis gé pek Ekt. 102
In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek,
 kivéve rá dió te le fon ké szü lék Ekt. 103
Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek Ekt. 104
Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok, 
ki vé ve a hely hez kö tött, nagy mé re tû ipar i szer szá mok Ekt. 105
Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek Ekt. 106
El len õr zõ, ve zér lõ és meg fi gye lõ esz kö zök Ekt. 107
Ada go ló au to ma ták Ekt. 108
Rá dió te le fon ké szü lék Ekt. 109

A KT-kód 4–5. jegy e:
00, ha a ter mék sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré sze sül;

02, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem
ré sze sül, és az „Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül;

04, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem
ré sze sül, és az „Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben ré sze sül;

05, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem
ré sze sül, és a Kt. 12.  § (3) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék le te I. 2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té tel
alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ital ter mé kek bõl
az ott meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];

09, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség ben nem ré -
sze sül;

10, ha a ter mék ked vez mény ben ré sze sül;
12, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül, és az „Ú” díj té tel vo -

nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül;
13, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül, és az „Ú” díj té tel vo -

nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré sze sül;
15, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül, és a Kt. 12.  § (3) be -

kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek a
Kt. 2. szá mú mel lék le te I. 2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té tel alap ján szá mí tott termék díjat
nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ital ter mé kek bõl az ott meg ha tá ro zott mennyi -
sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];

19, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül;
20, ha a ter mék tel jes men tes ség ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá -

ban tel jes men tes ség ben ré sze sül, és az „Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes ség -
ben nem ré sze sül;

22, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül, és az „Ú” díj té tel
vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül;

24, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül, és az „Ú” díj té tel
vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben ré sze sül;

25, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül, és a Kt. 12.  §
(3) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett -
nek a Kt. 2. szá mú mel lék le te I.2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té tel alap ján szá mí tott termék -
díjat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ital ter mé kek bõl az ott meg ha tá ro zott
mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];
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29, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül;
30, ha a ter mék nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré sze sül, to váb bá a ke res ke del mi cso ma go lás „H”

és „Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban egy aránt nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré sze sül;
31, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben,

„Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban ked vez mény ben ré sze sül;
32, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben,

„Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül;
35, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré -

sze sül, és a Kt. 12.  § (3)be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék le te I. 2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té tel alap -
ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ital ter mé kek bõl az
ott meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];

39, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben és ked vez mény ben ré -
sze sül;

40, ha a ter mék nem tel jes men tes ség ben ré sze sül, to váb bá ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vonat -
kozásában nem tel jes men tes ség ben és az „Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban sem ked vez mény ben, sem men tes -
ség ben nem ré sze sül;

42, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben, „Ú” díj té tel vo nat ko -
zá sá ban tel jes men tes ség ben ré sze sül;

44, a ke res ke del mi cso ma go lás „H” és „Ú” díj té tel vo nat ko zá sá ban egy aránt nem tel jes men tes ség ben ré sze sül;
45, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „H” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben ré sze sül, és az „Ú” díj -

té telt a Kt. 12.  § (3) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá -
ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék le te I. 2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té tel alap ján
szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ital ter mé kek bõl az ott
meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];

49, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té tel vo nat ko zá sá ban nem tel jes men tes ség ben ré sze sül;
50, ha a ter mék dí jat jog sza bály alap ján nem kell meg fi zet ni;

51, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C.  § (4) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni (re-ex port);
52, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C.  § (5) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni (ke nõ olaj köz vet len anyag ként való

fel hasz ná lá sa ese tén);
53, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C.  § (6) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni (rak tá ro zá si vám sza bad te rü let re kül -

föld rõl tör té nõ be tá ro lás kor);
54, ha a ter mék dí jat a Kt. 5/C.  § (7) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni (a Kt. ha tá lya alá tar to zó ter mé kek,

ame lyek a vám jog sza bá lyok sze rint men te sek a be ho za ta li vá mok alól);
55, ha a ter mék dí jat a Kt. 12.  § (3) be kez dés alap ján nem kell meg fi zet ni [a Kt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban

meg ha tá ro zott kö te le zett nek a Kt. 2. szá mú mel lék le te I. 2.1. pont já ban meg ha tá ro zott „Ú” ter mék díj té tel
alap ján szá mí tott ter mék dí jat nem kell meg fi zet ni, ha a Kt. 12.  § (3) be kez dé sé ben fel so rolt ital ter mé kek bõl
az ott meg ha tá ro zott mennyi sé gek nél éves szint en nem na gyobb mennyi sé get cso ma gol];

56, ha a ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség ko ráb ban tel je sí tés re ke rült, mi vel új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les
ter mék új bó li fel hasz ná lás tör té nik;

59, ha a ke res ke del mi cso ma go lás „k” díj té te lét nem ter he li ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség [a Kt. 2.  § (1) be -
kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zet tet nem ter he li a Kt. 2. szá mú mel lék le te II. pont já ban meg ha tá -
ro zott „k” ter mék díj té tel sze rin ti ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség, ha nem ren del ke zik a Kt. 12.  § (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott üz let he lyi ség gel];

60, ha a ter mék díj meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül;
61, ha a ter mék díj ex por tált, vagy Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tett ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tés re ke -

rült, és az vissza igény lés re ke rül;
62, ha a ter mék díj a ter mék díj kö te les ter mék gyár tá sá hoz köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter -

mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül;
63, ha a ter mék díj a nem zet kö zi szer zõ dés alap ján, va la mint az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi

Be ru há zá si prog ram ja meg va ló sí tá sa ke re té ben be ho zott, fel hasz nált ter mé kek után meg fi ze tés re ke rült, és
az vissza igény lés re ke rül;

64, ha a ter mék díj a ter mék díj kö te les ke nõ ola jok után meg fi ze tés re ke rült, és az vissza igény lés re ke rül;
66, ha a ter mék díj meg fi ze tés re ke rült, és az egyéb jog cí men vissza igény lés re ke rül;

90, az összes ter mék (a 00–89-es vég zõ dés sel ren del ke zõ ter mé kek gyûj tõ kód ja).
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A KT-kód 6–7. ki egé szí tõ jegy e (szár ma zás kód):

Ter mék szár ma zá sa Kö te le zet ti stá tusz Szár ma zás kód

Bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó B1

Sa ját célú fel hasz ná ló B2

Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó
elsõ to vább for gal ma zó vevõje

B3

Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó elsõ ve võ je
(csak Egyéb kõ olaj ter mék és Rek lám hor do zó papír

esetén)

B4

Bel sõ tech ni kai kód B9

Eu ró pai Kö zös ség bõl be ho zott ter mék Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó K1

Sa ját cé lú fel hasz ná ló K2

Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó
elsõ to vább for gal ma zó vevõje

K3

Bel sõ tech ni kai kód K9

Har ma dik or szág ból im por tált ter mék Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó I1

Sa ját cé lú fel hasz ná ló I2

Elsõ bel föl di for ga lom ba ho zó elsõ
to vább for gal ma zó vevõje

I3

Bel sõ tech ni kai kód I9

Bel föl di elõ ál lí tá sú kö zös ség bõl be ho zott és har ma dik or szág ból im por tált ter mé kek bel sõ
tech ni kai gyûjtõ kódja
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II. Termékdíjköteles termékbõl képzõdõ hulladék környezetvédelmi termékdíj kódjai (HKT-kód)

A 9 szám je gyû HKT-kód fel épí té se:

1. po zí ció: 1 – a bel föl dön ke let ke zõ és bel föl dön ke zelt hul la dék ese tén
2 – a bel föl dön ke let ke zõ, de kül föl dön ke zelt hul la dék ese tén
9 – a bel föl dön ke let ke zõ és bel föl dön, va la mint kül föl dön ke zelt hul la dék össze sen (1+2)
3 – or szá gon kí vül ke let ke zõ, de bel föl dön ke zelt hul la dék ese tén.

2–4. po zí ció: 900 – hul la dék ke ze lés ese tén (bel sõ tech ni kai kód)
010 – vissza vett hul la dék mennyi sé ge össze sen (011+012)
011 – la kos ság tól vissza vett hul la dék mennyi sé ge ese tén
012 – nem la kos ság tól vissza vett hul la dék mennyi sé ge ese tén
100 – be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén (101+102)
101 – la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén
102 – nem la kos sá gi sze lek tív hul la dék gyûj tés bõl be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge ese tén
200 – kész le te zett hul la dék mennyi sé ge ese tén
300 – elõ ke zelt hul la dék mennyi sé ge ese tén
310 – elõ ke zelt (vá lo ga tás) hul la dék mennyi sé ge ese tén
320 – elõ ke zelt (bon tás) hul la dék mennyi sé ge ese tén
400 – összes hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
410 – anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
411 – bi o ló gi ai úton anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
412 – új ra fel dol go zás sal anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
413 – vissza nye rés sel alap anyag gá át ala kí tott – anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge

 ese tén
414 – egyéb anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
420 – ener ge ti kai úton hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
421 – hul la dék ége tõ ben ener ge ti kai hasz no sí tás sal tör té nõ el ége tés ese tén
422 – ener gia vissza nye rés ese tén
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430 – más mó don hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
500 – ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
510 – el ége tés sel ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
520 – le ra kás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén
530 – más ké mi ai, bi o ló gi ai, fi zi kai el já rás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge ese tén.

5–9. po zí ció: meg egye zik a KT-kód elsõ öt je gyé nek fel épí té sé vel.
”

3. számú melléklet a 31/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[11. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Az újrahasználhatóság feltételeként elérendõ visszagyûjtési arány

Cso ma go lás anya ga Cso ma go lás tí pu sa
Vissza gyûj té si arány

(V, %)

Üveg Pa lack 60

Mû anyag Pa lack 60

Lá dák/Re ke szek 70

Lá dák/Re ke szek 90

Rak la pok 70

Rak la pok 90

Hor dók 60

Fém Hor dók 60

Fa Rak lap 70

V = A kö te le zett ál tal for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó (cso ma go lás össze te võ je ese tén adott anyag faj tá jú és tí pu sú)
ter mék díj kö te les ter mék és új ra hasz ná lat ra vissza fo ga dott ter mék mennyi sé gé nek arány szá ma.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
32/2005. (XII. 27.) KvVM

rendelete

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb -
biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt felha -
talmazás alap ján – össz hang ban az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá sá val kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny ség sze mé -
lyi és szak mai fel té te le i rõl  szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm.
ren de let 14.  §-ának (3) be kez dé sé vel, va la mint 15.  §-ának
(6) be kez dé sé vel – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni:

a) az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok en ge dé lye zé si
 eljárásáért,

b) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos
Hi te le sí tõi Név jegy zék be, Hi te le sí tõi Szak ér tõi Név jegy -
zék be, va la mint Eu ró pai Kö zös sé gi Hi te le sí tõk Név jegy zé -
ké be való be jegy zé sért, to váb bá a hi te le sí tõi jo go sult ság
fel füg gesz té sé nek meg szün te té sé ért.

2.  §

Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott te vé keny sé ge kért e ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott mér té kû igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jat kell fi zet ni. A jog or vos la ti el já rás díja e ren de let
mel lék le té ben meg ha tá ro zott díj té tel 50%-a. Az igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj fi ze tés alap ját e ren de let mel lék le te ha tá -
roz za meg.

3.  §

(1) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
(a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) Ma gyar Ál lam kincs tár -



nál ve ze tett 10032000-00287261-00000000 elõirányzat-
 felhasználási ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni. A jog or vos la ti 
el já rá sért be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat a Fõ fel -
ügye lõ ség a jog or vos la ti ké re lem, il let ve az ügy összes ira -
ta i nak a fel ter jesz té sé vel egy ide jû leg át utal ja a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi -
nisz té ri um) ré szé re. Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj az el já -
ró köz igaz ga tá si szerv be vé te le.

(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat át uta lá si meg bí zás -
sal kell tel je sí te ni vagy kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal
pos tai úton be fi zet ni.

4.  §

(1) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az ügy fél elõ re, a
 kérelem, il let ve a jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en kö te les be fi zet ni. A be fi ze tett igaz ga tá si szol gál -
ta tá si díj ról a Fõ fel ügye lõ ség, il let ve a Mi nisz té ri um a
 határozat ki adá sá val egy ide jû leg szám lát ál lít ki, és azt a
ha tá ro zat tal együtt az ügy fél nek meg kül di.

(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sét iga zo ló
be fi ze té si bi zony la tot vagy an nak má so la tát a ké re lem,
 illetve a jog or vos la ti ké re lem elõ ter jesz téséhez mel lé kel ni
kell.

5.  §

(1) A jog or vos la ti el já rás igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ját a
Fõ fel ügye lõ ség nek vissza kell fi zet nie, ha meg ál la pí tást
nyer, hogy az el sõ fo kú ha tá ro zat rész ben vagy egész ben
jog sza bály sér tõ volt. A vissza té rí tést hi va tal ból a jog or -
vos la ti el já rás so rán ho zott ha tá ro zat ban kell el ren del ni.

(2) Ha az ügy fél el já rás meg in dí tá sa nél kül (té ve sen)
 fizetett igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat, ak kor a be fi ze té si
 bizonylattal vagy an nak má so la tá val kér he ti az igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj vissza té rí té sét. A Fõ fel ügye lõ ség, il let ve a 
Mi nisz té ri um a vissza té rí té si igényt el len õr zi és a té ve sen
be fi ze tett igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat vissza té rí ti, vagy
 határozatot hoz a vissza té rí tés meg ta ga dá sá ról.

6.  §

Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról a Fõ fel ügye lõ ség,
 illetve a Mi nisz té ri um nyil ván tar tást ve zet.

7.  §

Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az Itv.
a) 28.  §-ában fog lal ta kat a díj fi ze té si kö te le zett ség re,
b) 31.  §-ának (2) és (4), (6) és (7) be kez dés ében fog lal -

ta kat a díj fi ze tés re kö te le zet tek te kin te té ben,

c) 73/A.  §-ában fog lal ta kat a hi ány pót lás ra,
d) 82.  §-ában fog lal ta kat a díj fi ze tés el mu lasz tá sá ra és

a mu lasz tá si bír ság ra,
e) 86.  §-ában fog lal ta kat pe dig az el évü lés tekinte -

tében,
f) 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat a ké se del mi

pót lék meg fi ze té sé re
ér te lem sze rû en kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy
ahol a tör vény „il le ték hi va talt” em lít azon az „el já rás ra
ille té kes és ha tás kör rel ren del ke zõ köz igaz ga tá si szer vet”,
ahol „il le té ket” em lít azon „dí jat”, ahol „le le tet” em lít
azon „jegy zõ köny vet” kell ér te ni.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) A Hi te le sí tõi Név jegy zék be, Hi te le sí tõi Szak ér tõi
Név jegy zék be, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé gi Hi te le sí tõk 
Név jegy zé ké be az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség hez e ren de let
 hatálybalépése elõtt be adott be jegy zé si ké re lem ese té ben
az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat e ren de let ha tály ba lé pé sét
kö ve tõ 15 na pon be lül kell a ké rel me zõ nek be fi zet nie.

Dr. Gom bos And rás s. k.,
körny zet vé del mi és víz ügyi mi ni szté ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár

Melléklet
a 32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
egyes tevékenységek, valamint az igazgatási

szolgáltatási díj alapja és mértéke

I.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
egyes tevékenységek és az igazgatási szolgáltatási díj

mértéke

Sor szám Az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá sá val kap cso la tos

igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj kö te les te vé keny sé gek

meg ne ve zé se

Igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj

mér té ke
(Ft)

(fõ) al szám

1. Üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá -
tás sal járó te vé keny ség
 kibocsátási en ge dé lye
[272/2004. (IX. 29.)
Korm. rend. 3.  §-a]

1.1. éves ki bo csá tás ≤50 kt CO2 50 000

1.2. 50 kt < összes éves ki bo csá -

tás ≤500 kt

75 000
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Sor szám Az üveg ház ha tá sú gá zok
ki bo csá tá sá val kap cso la tos

igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj kö te les te vé keny sé gek

meg ne ve zé se

Igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj

mér té ke
(Ft)

(fõ) al szám

1.3. összes éves ki bo csá tás
>500 kt

100 000

1.4. Az 1.1., 1.2. és 1.3. pont ban 
fog lalt en ge dé lyek mó do sí -
tá sa ese tén

Az 1.1., 1.2. és
1.3. pont ban fog -
lalt összeg 30%-a

2. Hi te le sí tõi név jegy zék be,
Hi te le sí tõi Szak ér tõi Név -
jegy zék be és az Eu ró pai
Kö zös sé gi Hi te le sí tõk Név -
jegy zé ké be való be jegy zés
és a fel füg gesz tés meg szün -
te té se
[183/2005. (IX. 13.)
Korm. rend.]

100 000

II.

Az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos

egyes tevékenységeknél

Üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tás sal járó te vé keny ség
 kibocsátási en ge dé lye ese té ben az igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj fi ze tés alap ja:

a) meg lé võ lé te sít mé nyek ese té ben a lé te sít mény éves
össz ki bo csá tá sa az en ge dély ké re lem be adá sát meg elõ zõ
év ben,

b) új lé te sít mény ese té ben az en ge dély ké re lem be adá -
sát kö ve tõ évre a lé te sít mény nek az en ge dé lyes ál tal be -
csült éves össz ki bo csá tá sa.

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országyûlés
96/2005. (XII. 25.) OGY

határozata
az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról*

Az Országyûlés
97/2005. (XII. 25.) OGY

határozata
az Országos Területfejlesztési Koncepcióról*

* Az OGY ha tá ro za tok tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2005. de cem ber
25-i 168. szám 2. kö te té ben je lent meg.

Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány
2287/2005. (XII. 22.) Korm.

határozata

a Miniszterelnöki Hivatalban
és a minisztériumokban foglalkoztatott
köztisztviselõk (ügykezelõk) létszámáról

1. A Kor mány a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban és a
 minisztériumokban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõi, ügy ke -
ze lõi (a továb biak ban: al kal ma zot ti) lét szám 2005. szep -
tem ber 30-i fel sõ ha tá rát a kö vet ke zõk sze rint ál la pít ja
meg:

Az al kal ma zot ti össz lét szám: 7060 fõ

E lét szá mon be lül:

Bel ügy mi nisz té ri um 542 fõ
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 292 fõ
Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi
  Minisztérium 238 fõ
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
  Minisztérium 653 fõ
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um 602 fõ
Hon vé del mi Mi nisz té ri um 142 fõ
If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély-
 egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um 312 fõ
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um 341 fõ
In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um 170 fõ
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 442 fõ
Kül ügy mi nisz té ri um 1603 fõ
Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma 285 fõ
Ok ta tá si Mi nisz té ri um 390 fõ
Pénz ügy mi nisz té ri um 492 fõ
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal (ide ért ve a tár ca
 nél kü li mi nisz te rek hi va ta la it és az
 Eu ró pai Ügyek Hi va ta lát is) 556 fõ

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott lét szám szá mí tá sa
 során a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
alap ján fog lal koz ta tot tak szá mát nem kell figye lembe
 venni.

3. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban és a mi nisz té ri u mok -
ban fog lal koz ta tott mun ka vál la lók lét szá mát – a Kor mány
fel ha tal ma zá sa alap ján – a mi nisz ter ha tá roz za meg.

4. Az al kal ma zot ti össz lét szám meg vál toz ta tá sá ról a
Kor mány az érin tett mi nisz ter nek a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel elõ ze -
tesen egyez te tett ja vas la ta alap ján ha tá roz. Lét szám nö ve -
ke dés re irá nyu ló ja vas lat ki zá ró lag új fel ada tok el lá tá sá val 
össze füg gés ben nyújt ha tó be a Kor mány hoz.
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5. A hon vé del mi mi nisz ter – fi gye lem mel a Ma gyar
Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról  szóló 15/2004.
(III. 24.) OGY ha tá ro zat ban ka pott, a szol gá la ti beosz -
tások köz tiszt vi se lõi mun ka kör ré tör té nõ át mi nõ sí té sé nek
le he tõ sé gé re vo nat ko zó fel ha tal ma zás ra – a 3. pont ban
meg ha tá ro zott el já rás mel lõ zé sé vel csak olyan mér ték ben
nö vel he ti a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra meg ál la pí tott
 létszámot, hogy az nem ered mé nye zi a mi nisz té ri um ban
2005. szep tem ber 1-jén rend sze re sí tett 650 ál lás hely szá -
má nak nö ve ke dé sét, il let ve az át mi nõ sí tés mér té ke nem
ha lad ja meg az 508 ka to nai be osz tás 10%-át.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a mi nisz té ri u mok ban fog lal koz ta tott köz tiszt -
vi se lõk és mun ka vál la lók lét szá má ról  szóló 2242/2002.
(VIII. 12.) Korm. ha tá ro zat, to váb bá a Ma gyar Köztár -
saságnak az Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ ál lan dó kép -
viseletén, Brüsszel ben szol gá la tot tel je sí tõ szak dip lo ma tái 
te vé keny sé gé hez szük sé ges pénz ügyi és lét szám-elõ irány -
za tok ról  szóló 2229/2003. (IX. 26.) Korm. ha tá ro zat
4. pont ja a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
2297/2005. (XII. 23.) Korm.

határozata

az Alkotmánybíróság és az Országgyûlés döntéseibõl
adódó egyes feladatokról

(Kivonatos közlés)

I.

2. Az Al kot mány bí ró ság 35/2005. (IX. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Al kot mány ban sza bá lyo -
zott tu laj don hoz való jo got sér tõ alkot mány elle nes hely zet
jött lét re an nak kö vet kez té ben, hogy az Or szág gyû lés a ki -
sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vényerejû ren de let sza -
bá lya it nem hoz ta össz hang ba a ki sa já tí tás sal szem ben az
Al kot mány 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott kö -
ve tel mé nyek kel. Ké szül jön elõ ter jesz tés az al kot má nyos
sza bá lyo zás ér de ké ben.

Fe le lõs: igaz ság ügy-mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
14/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM

uta sí tá sa
az Ok ta tá si Köz pont meg szün te tõ ok ira tá nak

köz zé té te lé rõl

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um költ ség -
ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je ként az irá -
nyí tá som alá tar to zó Ok ta tá si Köz pont költ ség ve té si szerv
meg szû né sé vel össze füg gés ben – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet értésben – a következõ utasítást adom ki:

1. §  Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 90. §-a (1) be kez dé sé nek c)
pont ja alap ján 2005. de cem ber 31. nap já val az Ok ta tá si
Köz pon tot meg szün te tem. A meg szün te tõ ok ira tot az uta -
sí tás Mel lék le te ként ki adom és köz zé te szem.

2. § Je len uta sí tást az érin tet tek köz vet le nül kap ják.

Az uta sí tás ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Meg szün te tõ ok irat

A köz le ke dé si és víz ügyi mi nisz ter ál tal ki adott
307/11/2000. szá mú Ala pí tó ok irat tal és a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal ki adott KJHF-1079/1/2005.
szá mú ala pí tó ok irat mó do sí tás sal lét re ho zott KvVM Ok -
ta tá si Köz pon tot az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 90. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján az ál la mi fel adat más szer ve zet ben tör té nõ ha té ko -
nyabb el lá tá sa cél já ból – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – meg szün te tem.

1. Az in téz mény neve: KvVM Ok ta tá si Köz pont (a to -
váb bi ak ban: KvVM OK)

Szék he lye: 8600 Sió fok, Vi tor lás u. 15.

2. Ala pí tó ja: Ma gyar Köz tár sa ság köz le ke dé si és víz -
ügyi mi nisz te re

3. Fel ügye le ti szer ve: Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um

Szék he lye: 1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50.

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2005. no vem ber 30.
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4. A meg szün te tõ: Kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter

Szék he lye: 1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50.

5. A meg szün te tés idõ pont ja: 2005. de cem ber 31.

6. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv alap fel ada ta it –
a jö võ ben – a VITUKI Kht. látja el.

7. A meg szû nõ KvVM OK jog utód ja – a 2005. de cem -
ber 31-i mér leg alap ján ki mu ta tott – va gyo ni jo gok és kö -
te le zett sé gek te kin te té ben a Kör nye zet vé del mi és Vízügyi
Minisztérium.

8. A meg szün te tett költ ség ve té si szerv közalkalma -
zottainak mun ka vi szo nya te kin te té ben a köz al kal ma zot tak 
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 25/A és
25/B. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

Bu da pest, 2005. no vem ber 30.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
15/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM

uta sí tá sa
a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek

mó do sí tó ala pí tó ok ira tá nak köz zé té te lé rõl

1. §

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény
89. §-ának (1) be kez dé se alap ján 2006. ja nu ár 1. nap já val a 
Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te mény költ ség -
ve té si szer ve ze tet fel adat vál toz tat ás cél já ból – új né ven –
át szer ve zem. Az át szer ve zett költ ség ve té si szerv új neve
Víz ügyi Köz pont és Közgyûjtemények (a továbbiakban:
VKK).

2. §

A VKK mó do sí tó ala pí tó ok ira tát az uta sí tás mel lék le te -
ként ki adom és közzéteszem.

3. §

Je len uta sí tás 2006. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2005. de cem ber 28.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Mel lék let
a 15 /2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM uta sí tás hoz

Mó do sí tó ala pí tó ok irat

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi nisz ter
351.070/1993. szá mú ha tá ro za tá val lé te sí tett Víz ügyi Mú -
ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te ményt az ál lam ház tar tás ról 
szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.)
89. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak fi gye lem be vé te lé -
vel a költ ség ve té si szerv fel ada tá nak meg vál toz ta tá sa cél -
já ból, a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben át szer ve zem és 
te vé keny sé gi körének módosításával a következõ Módo -
sító Alapító Okiratot adom ki: 

I. Ál ta lá nos ada tok

1. El ne ve zé se: Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek
2. Rö vi dí tett neve: VKK
3. Szék he lye: 1012 Bu da pest, Már vány utca 1/c.
4. Ala pí tó ja: köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi mi niszter
5. Ala pí tá sá nak idõ pont ja: 1993. ja nu ár 1.
6. Fel ügye le ti szer ve: Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

Mi nisz té ri um, 1011 Bu da pest, Fõ utca 44–50.
7. Jog elõd je: 
A III/1-4. és 6.1, 6.2. pon tok alat ti fel ada tok te kin te té -

ben: az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fõigazgatóság.

A III/5. pont alat ti fel ada tok te kin te té ben: a Víz ügyi
Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te mény.

II. Jog ál lá sa, mû kö dé si te rü le te és gaz dál ko dá si
rend je 

1. A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ ön ál ló jogi sze mély, rész ben ön ál ló an gaz -
dál ko dó köz pon ti költségvetési szerv.

2. Mû kö dé se az or szág egész te rü le té re ki ter jed.
3. Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló

217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 17. §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um lát ja el.

4. Az elõ irány zat fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem -
pont já ból rész jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv. 

III. Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (to váb bi ak -
ban: mi nisz ter) fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó a vi zek kár -
té te lei el le ni vé de lem mel, egyes víz raj zi te vé keny ség gel,
köz mû ves víz el lá tás sal és szenny víz ke ze lés sel kap cso la -
tos és a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó egyéb, to -
váb bá mú ze u mi, le vél tá ri, könyv tá ri, valamint bérszám -
fejtési és iratkezelési feladatokat lát el. 
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1. A vi zek kár té te lei el le ni vé de lem mel kap cso la tos fel -
ada tok kö ré ben

1.1. el lát ja az Or szá gos Mû sza ki Irá nyí tó Törzs, va la -
mint a Köz pon ti Ügye let, il le tõ leg a Köz pon ti Kör nye zet -
biz ton sá gi Ügye let mû kö dé sé vel össze füg gõ fel ada to kat;

1.2. ko or di nál ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga -
tó sá gok, az Ár víz vé del mi és Bel víz vé del mi Köz pon ti
Szer ve zet Kht. (to váb bi ak ban: ÁBKSZ) szak mai te vé -
keny sé gét, vég zi a fel ügye le tük kel és el len õr zé sük kel ösz -
szefüggõ feladatokat;

1.3. ko or di nál ja a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga -
tó sá gok és az ÁBKSZ víz kár el há rí tá si és a kör nye ze ti kár -
el há rí tás ope ra tív te vé keny sé gét a mi nisz ter, il le tõ leg a
köz igaz ga tá si ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel adat meg -
osz tás szerint; 

1.4. részt vesz a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
sá gok és az ÁBKSZ ár víz- és bel víz vé de ke zés sel, a kör -
nye ze ti kár el há rí tás sal kap cso la tos ki adá sa i nak el len õr zé -
sé ben, elszámoltatásában;

1.5. ko or di nál ja és el len õr zi a víz kár el há rí tá si és a kör -
nye ze ti kár el há rí tá si vé de ke zé si esz kö zök, gé pek, be ren -
de zé sek és fel sze re lé sek, a jég tö rõ ha jó park és a víz ügyi
táv köz lés mû köd te té sét, a fej lesz té si ja vas la tok ki dol go zá -
sát, a jó vá ha gyott fej lesz té sek végrehajtását, a technoló -
giák folyamatos korszerûsítését;

1.6. részt vesz a mi nisz ter, il le tõ leg a köz igaz ga tá si ál -
lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel adat meg osz tás sze rint a
kör nye ze ti kár el há rí tás or szá gos vé de ke zé si fel ada ta i nak
meg szer ve zé sé ben, ope ra tív mû ve le ti irá nyí tá sá ban, köz -
re mû kö dik az ár víz- és bel víz vé de ke zés, a kör nye ze ti kár -
el há rí tás, a nuk le á ris bal eset bõl ere dõ víz gaz dál ko dá si kár
vagy ve szély ese tén szük sé ges te vé keny ség or szá gos irá -
nyí tá sá ban, az ez zel járó köz pon ti szak fel ada tok el lá tá sá -
ban, a rend kí vü li készültség beálltáig, és rendkívüli
készültségben az árvíz-, belvízvédekezés országos irá nyí -
tá sá ban;

1.7. részt vesz az ár víz vé del mi fel ada tok, a sík vi dé ki, a
hegy- és domb vi dé ki, a me zõ gaz da sá gi víz szol gál ta tás, a
bel te rü le ti víz ren de zé si fel ada tok, va la mint az ár víz vé de -
ke zés bel víz vé de ke zés és a he lyi víz kár el há rí tás szak mai
irá nyí tá sá ban, az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban, és a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ke ze lé sé ben lévõ
egyéb állami tulajdonú fõmûvek fenntartásának, üze mel -
te té sé nek irányításában;

1.8. köz re mû kö dik az ön kor mány za ti víz kár el há rí tá si
fel ada tok szak mai irányításában;

1.9.  el lát ja az aszály kár el há rí tás sal kap cso la tos ko or di -
ná ci ós, sza bá lyo zá si, üzem irá nyí tá si te vé keny sé get;

1.10. részt vesz a ha tár ví zi együtt mû kö dés bõl ere dõ fel -
ada tok el lá tá sá ban.

2. A víz raj zi te vé keny ség gel kap cso la tos fel ada tok kö ré -
ben

2.1. el lát ja a víz raj zi te vé keny ség gel kap cso la tos kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat;

2.2. részt vesz a Víz Ke ret irány elv mo ni tor ing ki ala kí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tok ban;

2.3. köz re mû kö dik a nem zet kö zi víz ügyi együtt mû kö -
dés bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá ban;

2.4. mû köd te ti a víz gaz dál ko dá si in for má ci ós rend szert;
2.5. ko or di nál ja a táv la ti víz bá zi sok vé del mé vel a kör -

nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok kö te le zett sé gé be
tar to zó fel ada to kat;

2.6. össze ál lít ja az or szá gos szin tû víz gyûj tõ-gaz dál ko -
dá si ter vet;

2.7. mû köd te ti, fej lesz ti, ko or di nál ja az ága za ti víz raj zi
mi nõ ség irá nyí tá si rend szert.

3. A köz mû ves víz el lá tás sal és szenny víz ke ze lés sel kap -
cso la tos fel ada tok kö ré ben

3.1. ér té ke li a köz mû ves víz el lá tás és szenny víz el he lye -
zés or szá gos és re gi o ná lis hely ze tét, ide ért ve a te le pü lé si
ön kor mány za tok ivó víz-el lá tá si, szenny víz-el ve ze té si és
szenny víz tisz tí tá si fel ada ta it, ko or di nál ja a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok e fel ada tok el lá tá sá val
össze füg gõ adat szol gál ta tá sát;

3.2. köz re mû kö dik a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz -
ga tó sá gok ví zi köz mû vek hez kap cso ló dó in for ma ti kai te -
vé keny sé gé nek össze han go lá sá ban;

3.3. köz re mû kö dik az ivó víz mi nõ ség ja ví tá sát szol gá ló
és a te le pü lé si szenny vi zek el ve ze té sé vel, tisz tí tá sá val, ár -
ta lom men tes el he lye zé sé vel kap cso la tos nem ze ti és re gi o -
ná lis prog ra mok elõ ké szí té sé ben és meg va ló sí tá sá ban, va -
la mint a hoz zá juk kap cso ló dó adat gyûj tés ben.

4. A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó egyéb fel -
ada tok kö ré ben

4.1. köz re mû kö dik a fel adat kö rét érin tõ, víz gaz dál ko -
dás sal össze füg gõ jog sza bá lyok szak mai elõ ké szí té sé ben,
a víz ügyi kor mány za ti be ru há zá sok és be ru há zá si cél prog -
ra mok vég re haj tá sá ból adó dó, a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) ál tal
meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá ban;

4.2. köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um szak te rü le ti dönté -
seit meg ala po zó kon cep ci ók, ta nul má nyok és ter vek elõ -
ké szí té sé ben;

4.3. részt vesz a mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
víz ügyi tár gyú kon cesszi ós szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben;

4.4. el lát ja a víz ügyi szab vá nyo sí tás nyil ván tar tá si és
fej lesz té si te vé keny sé gét;

4.5. köz re mû kö dik a jó vá ha gyott va gyon ke ze lé si stra té -
gia alap ján a mi nisz ter va gyon ke ze lé si te vé keny sé gé ben;

4.6. el lát ja a je len tõs ha zai és euró pai uni ós tá mo ga tás -
sal meg va ló su ló víz ügyi be ru há zá sok kal kap cso la tos be -
ru házói és ko or di ná ci ós fel ada to kat;

4.7. el lát ja a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl szó ló
219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let 20. §-a (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi -
nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) ál tal köz zé tett fel adat -
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meg osz tás sze rint mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó kár -
men te sí té si pro jek tek irá nyí tá sá val kap cso la tos felada -
tokat; 

4.8. el lát ja a Vá sár he lyi terv to vább fej lesz té se meg va ló -
sí tá sá val kap cso la tos be ru há zói és ko or di ná ci ós felada -
tokat; 

4.9. el lát ja a víz ügyi épít mény faj ták nál ki zá ró la go san
hasz nált épí té si ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé vel kap cso la tos kü -
lön jog sza bály ban elõ írt fel ada to kat;

4.10. köz re mû kö dik a víz gaz dál ko dás sal össze füg gõ
nem zet kö zi (uni ós) pá lyá za tok elõ ké szí té sé ben, le bo nyo -
lí tá sá ban.

5. Mú ze u mi, le vél tá ri, és könyv tá ri fel ada tok kö ré ben
5.1. el lát ja a ma gyar kör nye zet- és ter mé szet vé de lem -

mel, to váb bá víz gaz dál ko dás sal kap cso la tos mu ze á lis ér -
té kû tár gyak, do ku men tu mok fel ku ta tá sát, be szer zé sét,
gyûj té sét, meg õr zé sét, res ta u rá lá sát, vé del mét, tu do má -
nyos nyil ván tar tá sát, fel dol go zá sát és be mu ta tá sát, va la -
mint egyéb köz mû ve lõ dé si hasz no sí tá sát;

5.2. mú ze u mi ki ál lí tá so kat ren dez, szer vez és tart fenn;
az adott tárgy kö rök ben szak ma tör té ne ti ku ta tá so kat foly -
tat, szak- és is me ret ter jesz tõ köz le mé nye ket tesz köz zé, ki -
ad vá nyo kat ké szít és ter jeszt; köz re mû kö dik a nem zet kö zi
szak tör té ne ti te vé keny ség ben;

5.3. el lát ja a szak mai fel ügye le tet az egyéb ke ze lés ben
lévõ víz ügyi és kör nye zet vé del mi tör té ne ti hely szí nek,
gyûj te mé nyek és em lé kek meg õr zé sé vel, vé det té nyil vá ní -
tá sá val, fej lesz té sé vel, nyil ván tar tá sá val és be mu ta tá sá val
kap cso la tos ügyek ben;

5.4. könyv tá ri te vé keny sé ge kö ré ben a kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem mel, to váb bá víz gaz dál ko dás sal össze -
füg gõ nyom ta tott szak iro da lom ter ve zett gya ra pí tá sa, tá ro -
lá sa, rend sze re zé se, szá mí tó gé pes fel dol go zá sa mel lett ke -
ze li a kör nye zet vé del mi és víz ügyi szak iro dal mi in for má -
ci ós bá zist, el lát ja a nyil vá nos köz könyv tá ri fel ada to kat;

5.5. gyûj ti, õrzi, nyil ván tar tás ba ve szi és fel dol goz za a
tel jes körû ma gyar nyel vû és a vá lo ga tott ide gen nyel vû
kör nye zet vé del mi és víz ügyi szak iro dal mat, el vég zi an nak 
bib li og rá fi ai fel tá rá sát, ki épí ti szá mí tó gé pes adat bá zi sát;

5.6. fel tár ja és hasz nál ha tó vá te szi az ága za ti kö te les
pél dá nyo kat, va la mint az ága za ti K+F te vé keny ség ke re té -
ben el ké szült ta nul má nyo kat;

5.7. szak mai fel ügye le tet gya ko rol az ága zat in téz mé nyi 
könyv tá rai fe lett, a szak könyv tá ri re fe rens szol gá lat mel -
lett do ku men tá ci ós és in for má ci ós te vé keny sé get foly tat,
ré sze se az ága za ti tá jé koz ta tá si te vé keny ség nek, együtt -
mû kö dik az or szá gos könyv tá ri rend szer könyv tá ra i val;

5.8. részt vesz a szak bib li og rá fi ák és más – te vé keny sé -
gi kö ré be vágó – szak ki ad vá nyok elõ ál lí tá sá ban és ter jesz -
té sé ben, a ki ad vá nyok nem zet kö zi cse ré jé ben;

5.9. le vél tá ri te vé keny sé get lát el, amely nek illetékes -
ségi és gyûj tõ kö re a mi nisz ter ál tal irá nyí tott köz pon ti és

te rü le ti szer vek, in téz mé nyek, ága za ti irá nyí tá sa alá tar to -
zó gaz dál ko dó szer ve ze tek, egye sü le tek, a vízgazdálko -
dási tár su la tok és szö vet sé ge ik, mind ezen szer vek jog elõ -
de i nek, to váb bá a szak te rü le tek je len tõs sze mé lye i nek
levél tári anya gá ra ter jed ki;

5.10. le vél tá ri ál lam igaz ga tá si fel ada ta i nak el lá tá sa
mel lett gyûj ti, rend sze re zi, szak sze rû en ke ze li a mû kö dé si
te rü le tén ke let ke zett ma ra dan dó ér té kû ira to kat, azo kat az
ügy vi te li mun ka, a mû sza ki ter ve zés és a ku ta tás szá má ra
hoz zá fér he tõ vé te szi a szük ség sze rin ti in for má ci ós bá zis
ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel.

6. Bér szám fej té si és irat ke ze lé si fel ada tok kö ré ben
6.1. el lát ja a köz pon to sí tott il let mény szám fej tést;
6.2. mû köd te ti a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés

rend sze rét;
6.3. el lát ja a Mi nisz té ri um irat ke ze lé si fel ada ta it.

Alap te vé keny ség TEÁOR szá mai:
75.11 Ál ta lá nos köz igaz ga tás
75.14 Köz igaz ga tást ki egé szí tõ szol gál ta tás
92.51 Könyv tá ri, le vél tá ri te vé keny ség
92.52 Mú ze u mi te vé keny ség, kul tu rá lis örök ség vé -

delme

IV. Vál la ko zá si te vé keny ség

Az VKK vál lal ko zá si te vé keny sé get az zal a fel té tel lel
foly tat hat, ha nem áll fenn össze fér he tet len ség alap te vé -
keny sé gé vel, il let ve az nem aka dá lyoz za az alap te vé keny -
sé ge el lá tá sát, to váb bá a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár -
ma zó be vé te lek együt tes össze ge két egy mást kö ve tõ év -
ben nem ha lad hat ja meg – a költ ség ve té si tá mo ga tást is
ma gá ba fog la ló – tény le ge sen tel je sí tett össz be vé te lek
egy harmadát.

A vál lal ko zá si te vé keny ség TEÁOR szá mai:
22.11 Könyv ki adás
52.47 Könyv-, új ság-, pa pír árú-kis ke res ke de lem
70.20 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se
70.32 In gat lan ke ze lés
74.20 Mér nö ki te vé keny ség, ta nács adás
74.87 Más ho va nem so rolt, egyéb gaz da sá gi szol gál ta -

tás,

V. Ki ne ve zé si rend

1. A VKK fõ igaz ga tó ját a mi nisz ter ne ve zi ki, men ti fel,
az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Mi nisz té ri um köz igaz ga tá -
si ál lam tit ká ra gya ko rol ja. 

2. A VKK dol go zó it a fõ igaz ga tó ne ve zi ki, men ti fel és
gya ko rol ja fe let tük az egyéb mun kál ta tói jo go kat.
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3. A VKK fõ igaz ga tó já nak, va la mint dol go zó i nak jog -
vi szo nyá ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992.
évi XXXIII. tör vény, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény nek a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó
szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról 11/2005. (V. 19.)
KvVM ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

VI. Kép vi se let

A VKK kép vi se le té re a fõ igaz ga tó, és az SzMSZ-ben
kép vi se le ti jog gal fel ru há zott ve ze tõ jog ál lá sú munkatárs
jogosult.

VII. Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat jó vá ha gyá sa

A VKK Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a Mi nisz -
té ri um köz igaz ga tá si ál lam tit ká ra hagyja jóvá.

Je len ok irat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az 1993. feb -
ru ár 16-án kelt, a Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv -
gyûj te mény ala pí tá sá ról szó ló, 351.070/1993. szá mú ala -
pí tó ha tá ro za tot, va la mint a 2002. de cem ber 6-án kelt Ala -
pí tó ok irat mó do sí tást, to váb bá a 2004. de cem ber 30-án
kelt, JKH-182/14/2004. szá mú Ala pí tó okirat módosítást
hatályon kívül helyezem.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
16/2005. (K. V. Ért. 2006. 1.) KvVM

uta sí tá sa
a nem ze ti park igaz ga tó sá gok ál tal kö tött
ha szon bér le ti szer zõ dé sek egy sé ge sí té sé rõl

Az ál lam tu laj do ná ban és a nem ze ti park igaz ga tó sá gok
va gyon ke ze lé sé ben lévõ vé dett és vé de lem re ter ve zett ter -
mé sze ti te rü le tek ha szon bér let be adá sá nak egy sé ges rend -

je, át te kint he tõ sé ge és könnyû el len õriz he tõ sé ge (egy sze -
rû fel ügye le te) ér de ké ben az aláb bi uta sí tást adom ki:

1. §

(1) Az uta sí tás ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um ra, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló nem ze ti park igazgatósá -
gokra (a to váb bi ak ban: igazgatóságok) terjed ki. 

(2) Az uta sí tás ha tá lya a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en meg -
kö ten dõ szer zõ dé sek re ter jed ki. 

2. §

Az igaz ga tó sá gok ha szon bér le ti szer zõ dé se i nek meg kö -
té se so rán – fi gye lem mel a hir det mény re, va la mint a rész -
le tes ki egé szí tõ do ku men tá ci ó ra – az uta sí tás mel lék le te
sze rin ti szerzõdési útmutató az irányadó.

3. §

A szer zõ dé si út mu ta tó nem mi nõ sül blan ket ta szer zõ -
dés nek, mi vel az a Pol gá ri Tör vény könyv ben és más jog -
sza bá lyok ban rög zí tett szer zõ dé sek re vo nat ko zó kö te le zõ
elõ írá so kon túl, a szer zõ dõ fe lek ál tal lé nye ges nek tar tott
egyéb szer zõ dé ses fel té te lek kel, il let ve más speciális
kezelési feltételekkel kiegészíthetõ.

4. §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2005. de cem ber 23.
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Mel lék let

Szer zõ dé si út mu ta tó

Amely lét re jött egy rész rõl a(z) ……………………… Igaz ga tó ság, cím: ……………………… mint Igaz ga tó ság (to -
váb bi ak ban: Igaz ga tó ság) kép vi se li ………………… igaz ga tó, mint Haszonbérbeadó

más rész rõl 
– ter mé sze tes sze mély
neve: ………………… szül. ide je: ……….., he lye: ………..….., any ja neve: ……….., szig. szá ma: ………….., adó -

szá ma: …………………….., lak he lye: …………………, mint Ha szon bér lõ kö zött az alul írt na pon az aláb bi fel té te lek
mellett.

– jogi sze mély
cég neve: ……………… szék he lye: ……………., adó szám: ……….…, adó azo no sí tó: …………….., cég jegy zék -

szám: …………………, kép vi se li: …………………, mint Ha szon bér lõ kö zött az alul írt na pon az aláb bi fel té te lek
mellett.

1. Szer zõ dõ Fe lek:
1.1. Igaz ga tó ság
1.1.1. Igaz ga tó ság iga zol ja, hogy alább fel so rolt ál la mi tu laj do nú in gat la nok va gyon ke ze lé sé ben állnak:

Köz ség Hrsz. Terület AK Mû ve lé si ág
Ter mé szet be ni

állapot
Ter mé szet vé del mi

kategória

1.1.2. Igaz ga tó ság ki je len ti, hogy a fen ti te rü le tek vé dett, vagy vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü le tek, ezért je len
szer zõ dés cél ja a fen ti in gat la nok ter mé szet vé del mi ér té ke i nek, ter mé sze ti rend sze re i nek, bi o ló gi ai sok fé le sé gé nek vé -
del me és meg õr zé se, ame lyet a je len szer zõ dés ben sza bá lyo zott bölcs területhasználat eszközeivel is biztosítani kell. 

1.2. Ha szon bér lõ
1.2.1. Ha szon bér lõ ki je len ti, hogy 

egyé ni vál lal ko zó, vál lal ko zói ig. szá ma: …………………
õs ter me lõ, õs ter me lõi ig. szá ma: …………………………..

2. Hasz ná lat: 
2.1. Idõ tar ta ma (1-10 év)
Igaz ga tó ság az 1.1. pont ban kö rül írt va gyon ke ze lõi jo go sult sá ga alap ján a Ha szon bér lõ ré szé re el len ér ték fe jé ben je -

len szer zõ dés alá írá sá tól szá mít va …………..-ig ter je dõ ha tá ro zott idõ tar tam ra hasz ná lat ba adja az 1.1.1. pont ban kö rül -
írt in gat la no kat. Je len szer zõ dés ezen idõ tar tam le tel té vel – amennyi ben an nak kö zös meg egye zés sel (ma xi mum 20 évre) 
tör té nõ meg hosszab bí tá sá ra nem ke rül sor – min den kü lön nyi lat ko zat nél kül meg szû nik.

2.2. Ha szon bér
Szer zõ dõ Fe lek a hasz ná lat el len ér té két …………. fo rint/hek tár ban ha tá roz zák meg, mely össze get Ha szon bér lõ kö -

te les min den év …………… nap já ig meg fi zet ni az Igaz ga tó ság ál tal ki adott szám la el le né ben. A to váb bi évek ben az
Igaz ga tó ság fe lül vizs gál ja a ha szon bér mér té két és azt a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal köz zé tett inf lá ci ós ráta mér té -
ké vel egy ol da lú an meg eme li. Az Igaz ga tó ság a meg emelt ha szon bér mér té két min den év ……….-ig – a szám la ki kül dé -
sé vel egy ide jû leg – írás ban köz li Ha szon bér lõ vel, és a to váb bi ak ban a meg emelt ha szon bér jo go sult Ha szon bér lõ ré szé re 
számlázni.

Ha az elõ írt ha tár idõ re Ha szon bér lõ a díj fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, az Igaz ga tó ság írás ban szó lít ja fel kö te -
le zett sé gé nek tel je sí té sé re. A díj fi ze tés ké se del mes tel je sí té se ese tén Ha szon bér lõ a Ptk. 232. § (1)-(2) be kez dé sé ben le -
ír tak sze rin ti ka mat tal nö velt dí jat kö te les fi zet ni.

A Ha szon bér lõ az adott év ben ese dé kes ha szon bér meg fi ze té se elõtt nem kezd het a kö vet ke zõ gaz da sá gi év meg ala po -
zá sá hoz. Ezen pont meg sze gé se ese tén me zei lel tár, vagy egyéb költ ség- és kár té rí té si/kár ta la ní tá si igénnyel az Igaz -
gatósággal szem ben nem él het.

A Ha szon bér lõ arra az évre, amely ben ele mi csa pás vagy más rend kí vü li ese mény oká ból az át la gos ter més két har ma -
da sem ter mett meg, mél tá nyos ha szon bér mér sék lést, il le tõ leg ha szon bér-el en ge dést igé nyel het. Erre irá nyu ló igé nyét
kö te les még a ter més be ta ka rí tá sa elõtt az Igaz ga tó ság gal írás ban kö zöl ni. A mér sé kelt vagy el en ge dett ha szon bér pót lá -
sát a kö vet ke zõ évek ter mé sé bõl sem le het kö ve tel ni.
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2.3. Ter mé szet vé del mi cé lok nak meg fe le lõ te rü let fenn tar tás 
A Ha szon bér lõ kö te les az 1.1.1. pont ban meg je lölt in gat la no kat a jó gaz da gon dos sá gá val – mû ve lé si ágá nak, il let ve

ter mé szet be ni ál la po tá nak meg fe le lõ en – mû vel ni és gon dos kod ni a ter mõ ké pes ség fenn tar tá sá ról. Ha szon bér lõ kö te le zi
ma gát, hogy a ter mé szet vé del mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vényt (Tvt.), és an nak vég re haj tá si ren de le te it, va la mint a
vé dett vagy vé de lem re ter ve zett ter mé sze ti te rü let re vonatkozó kezelési és hatósági elõírásokat minden esetben
maradéktalanul betartja.

Ha szon bér lõ az elõ re nem ter vez he tõ ter mé szet vé del mi jogi és ha tó sá gi elõ írá so kat és az ez zel össze füg gõ gaz dál ko -
dá si-hasz ná la ti kor lá to zá so kat tudomásul veszi.

A ke ze lé si elõ írás je len szer zõ dés el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

2.4. Al ha szon bér let be adás ti lal ma
Ha szon bér lõ az in gat lan hasz ná la tá nak jo gát sem vissz ter hes, sem in gye nes szer zõ dés ben har ma dik fél ré szé re nem

engedheti át. 

2.5. Hul la dék el szál lí tá sá nak kö te le zett sé ge
Ha szon bér lõ kö te les a gaz dál ko dás köz ben ke let ke zett hul la dé kot a te rü let rõl el vin ni, il let ve a hul la dék gaz dál ko dás -

ról szó ló 2000. évi XLIII. tör vény 13.§-ában fog lalt ren del ke zé se ket maradéktalanul betartani.

2.6. Épü let, épít mény lé te sí té sé nek fel té te lei
Amennyi ben a gaz dál ko dá si te vé keny ség ezt szük sé ges sé te szi, az in gat la no kon az Igaz ga tó ság elõ ze tes írás be li hoz -

zá já ru lá sá val és a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint szük sé ges ha tó sá gi en ge déllyel épü le tek, épít mé nyek lé te sít he tõk, va la -
mint egyéb be ru há zá sok vé gez he tõk, kü lö nös te kin tet tel a te rü let hasz ná lat tal össze füg gõ jog sza bá lyok ra, te le pü lés ren -
de zé si ter vek re, va la mint a he lyi épí té si sza bály zat ra. A felépítmények jogi helyzetére a Szerzõdõ Felek külön meg -
állapodása irányadó.

2.7. Be je len té si kö te le zett ség 
A ter mõ föld rõl szó ló 1994. évi LV. tör vény 25/A.§ (2) be kez dé se sze rint az il le té kes Föld hi va tal felé tör té nõ – 30 na -

pon be lü li – be je len té si kö te le zett ség a Ha szon bér lõt ter he li. A szer zõ dés be je len té sé nek el mu lasz tá sa a tör vény ere jé nél
fog va a szerzõdés érvénytelenségét vonja maga után.

2.8. Igaz ga tó ság ki je len ti, hogy je len szer zõ dés meg szû né se kor a te rü let hasz no sí tá sá ra je lent ke zõk kö zött elõny ben
kell ré sze sí te ni a ko ráb ban a te rü le ten szerzõdésszerûen gazdálkodókat. 

2.9. Ha szon bér lõ fe le lõs a tûz vé del mi sza bá lyok meg tar tá sáért és vi se li azo kat a ká ro kat, ame lyek a tûz vé del mi sza -
bá lyok meg sér té sé vel vagy a kel lõ gon dos ság elmulasztásával keletkeznek.

2.10. Ha szon bér lõ hoz zá já rul ah hoz, hogy je len szer zõ dés ben sze rep lõ sze mé lyes adatait az Igaz ga tó ság nyil ván tar -
tá sa i ban rög zít se, tá rol ja és a szá má ra elõ írt kimutatásokban felhasználja.

2.11. Szer zõ dõ Fe lek ma guk ra néz ve kö te le zõ nek fo gad ják el, hogy a költ ség ve té si pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá nak
el len õr zésérõl szó ló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. ha tá ro zat alap ján az Ál la mi Szám ve võ szék, il let ve a Kor mány za ti El -
len õr zé si Hi va tal is jo go sult el len õriz ni a ren del ke zé sük re bo csá tott költségvetési pénzeszközök szerzõdésszerû
felhasználását.

3. Bir tok ba a dás: 
3.1. Igaz ga tó ság je len szer zõ dés 1.1.1. pont já ban meg je lölt in gat la no kat je len szer zõ dés alá írá sá val egy ide jû leg a Ha -

szon bér lõ bir to ká ba adja, és Ha szon bér lõ ezen idõ tar tam alatt sze di az in gat la nok hasznait, viseli terheit.
3.2. A bir tok ba a dás idõ pont já tól vi se len dõ ter hek be be le ér ten dõ az 1.1.1. pont ban kö rül írt in gat la nok kal kap cso la tos

min den köz tar to zás (adók, adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok, így kü lö nö sen: víz gaz dál ko dá si érdekeltségi
hozzájárulás, stb.).

3.3. Je len Szer zõ dés meg szû né se ese tén az in gat la no kat olyan – gyom men tes – ál la pot ban kell át ad ni az Igaz ga tó ság -
nak, hogy azo kon a ren del te tés sze rû gaz dál ko dás azonnal folytatható legyen.

4. Szer zõ dés mó do sí tá sa:
4.1. Amennyi ben a szer zõ dés fenn áll ta alatt olyan jog sza bá lyi ren del ke zé sek lép nek ha tály ba, ame lyek a Szer zõ dõ

 Felek ál tal vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét je len tõs mér ték ben meg ne he zí tik, ak kor bár me lyik fél kez de mé nyez he ti a
szerzõdés mó do sí tá sát. 

4.2. Je len szer zõ dés meg hosszab bí tá sá hoz az Igaz ga tó ság ab ban az eset ben já rul hoz zá, ha a szer zõ dés fenn áll ta alatt a 
Ha szon bér lõ sem mi lyen szer zõ dés sze gést nem kö ve tett el, va la mint min ta sze rû en gaz dál ko dott és hoz zá já rul a szer zõ -
dés fel té te le i nek szükség szerinti módosításához.
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5. Szer zõ dés fel mon dá sa, meg szû né se: 

5.1. Mind két fél jo go sult je len szer zõ dést in dok lá si kö te le zett ség nél kül leg ke ve sebb ……….. hó na pos fel mon dá si
ha tár idõ vel tár gyi gaz da sá gi év vé gé re fel mon da ni. A fel mon dá si idõ kez dõ nap ja a fel mon dás kéz be sí té sét kö ve tõ elsõ
nap. Kéz be sí té si vé le lem ese tén a má sod szo ri si ker te len kéz be sí tés nap já tól szá mí tott ötödik napon kell a nyilatkozatot
kézbesítettnek tekinteni.

5.2. Azon na li ha tá lyú (rend kí vü li) fel mon dás nak van he lye, amennyi ben a Ha szon bér lõ a ter mé sze ti ér té ke ket ká ro sí -
tó te vé keny sé get vé gez (ezek a te vé keny sé gek a szer zõ dés ben felsorolásszerûen rögzítendõk). 

5.3. Azon na li ha tá lyú fel mon dá si jog il le ti meg to váb bá az Igaz ga tó sá got a 2.3. pont ban rög zí tett Ha szon bér lõi kö te le -
zett sé gek meg sze gé se ese tén, va la mint az alábbi esetekben:

Amennyi ben Ha szon bér lõ 
– írás be li fi gyel mez te tés el le né re is ká ro sít ja az in gat lant, vagy sú lyo san ve szé lyez te ti épségét;
– írás be li fi gyel mez te tés el le né re sem mû ve li meg a hasz nált föl det, vagy ál ta lá ban olyan gaz dál ko dást foly tat, amely

sú lyo san ve szé lyez te ti a föld ter mõ ké pes sé gét, az ál lat ál lo mányt vagy a fel sze re lést, il let ve a je len szer zõ dés tár gyát ké -
pe zõ in gat la no kat ren del te tés-, illetve szerzõdésellenes módon használja;

– a ha szon bért vagy a köz ter he ket a le já rat után kö zölt fel szó lí tás el le né re a ki tû zött meg fe le lõ ha tár idõ ben sem fizeti
meg;

– az in gat lan hasz ná la tát más nak át en ged te, vagy Igaz ga tó ság hoz zá já ru lá sa nél kül, vagy at tól el té rõ en az in gat la no -
kon a ren des gaz dál ko dás kö rét meg ha la dó an vég zett be ru há zást vagy az in gat lan mûvelési ágát megváltoztatta;

– a ter mé szet vé del mi jog sza bá lyok vagy a ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ írá sa i tól el té rõ, il le tõ leg a ter mé sze ti te rü let
ál la gát vagy ál la po tát ked ve zõt le nül be fo lyá so ló te vé keny sé get foly tat, to váb bá, ha a ter mé sze ti értékek fennmaradását
bármely módon veszélyezteti;

– a szak sze rû gaz dál ko dás sal a te rü le ten fel hagy;
– vagy az el len õr zést is mé tel ten aka dá lyoz za.
A ma gán sze mély Ha szon bér lõ a ha szon bér le ti szer zõ dést azon na li ha tállyal ak kor is fel mond hat ja, ha egész sé gi ál la -

po ta olyan mér ték ben rom lik meg, vagy csa lá di és élet kö rül mé nye i ben olyan tar tós vál to zás áll be, amely a je len ha szon -
bér le ti szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé gei tel je sí té sét aka dá lyoz za.

5.4. A ma gán sze mély Ha szon bér lõ ha lá la ese tén a ha szon bér le ti jog vi szony meg szû nik, így a szer zõ dés le jár tá ig ki fi -
ze tett ha szon bér nek az ará nyos ré sze az örö kö sök ré szé re vissza jár a ha gya té ki vég zés sze rint. Az örö kö sö ket a bé relt
föld hasz na a ha lál nap já ig il le ti meg olyan arány ban, aho gyan azt a ha gya té ki vég zés tar tal maz za. Ha az örö kö sök bár -
me lyi ke a ha szon bér let fenntartását kezdeményezné, vele új szerzõdést kell kötni.

6. Szer zõ dést mó do sí tó jog sza bá lyi fel té tel: 
Szer zõ dõ Fe lek rög zí tik, hogy mó do sí tó fel té tel alatt mind ket ten azt ér tik, hogy a je len szer zõ dés tar tal má val el len té -

tes jog sza bá lyi ren del ke zés a jog sza bály ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg au to ma ti ku san jelen szerzõdés tartalmává válik.

7. El len õr zés: 
Igaz ga tó ság jo go sult a szer zõ dés sze rû hasz ná la tot a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat, il let ve más kép vi se lõ je út ján, a

Ha szon bér lõ jog sze rû te vé keny sé gé nek szük ség te len za va rá sa nél kül bár mi kor el len õriz ni, melyrõl a Haszonbérlõt tá -
jékoztatja.

8. Re zsi költ ség: 
Az 1.1.1. pont ban kö rül irt in gat la nok hasz ná la tá val, bir tok lá sá val össze füg gõ min den ne mû költ ség je len szer zõ dés

idõ tar ta ma alatt a Haszonbérlõt terheli.

9. Kár té rí tés, költ ség vi se lés: 
9.1. Szer zõ dõ Fe lek ki kö tik, hogy amennyi ben az 1.1.1. pont ban rög zí tett ter mé szet be ni ál la pot hoz ké pest rom lik  az

in gat la nok ál la po ta, vagy azo kat más ter mé sze ti ká ro so dás éri, és ez a Ha szon bér lõ nek, il let ve meg bí zott já nak, al kal ma -
zott já nak, kép vi se lõ jé nek, tag já nak szer zõ dés sze gõ, vagy más jog el le nes ma ga tar tá sa kö vet kez té ben ál lott be, úgy Ha -
szon bér lõ kö te les az Igaz ga tó ság nak az eb bõl ere dõ ká ro kat a Pol gá ri Tör vény könyv sza bá lyai sze rint meg té rí te ni.

9.2. A Ha szon bér lõ a Pol gá ri Tör vény könyv sze rint fe lel azért az egyéb – szer zõ dés sze gés sel oko zott – ká rért is,
amely a sa ját, il let ve meg bí zott já nak, al kal ma zott já nak, kép vi se lõ jé nek, tag já nak ma ga tar tá sa kö vet kez té ben ál lott be,
il let ve fe le lõs azon sze mély ma ga tar tá sá ért, akit kö te le zett sé ge tel je sí té sé hez, il let ve joga gya kor lá sá hoz vesz igény be.  
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9.3. Ha szon bér lõ tu do má sul ve szi, hogy az Igaz ga tó ság elõ ze tes írás be li hoz zá já ru lá sa (2.6. pont) nél kül meg va ló sult
épít ke zés, ér ték nö ve lõ be ru há zás ese tén an nak ér té két az Igaz ga tó ság a Ha szon bér lõ ré szé re a szer zõ dés meg szû né se kor
nem té rí ti meg. Ezek ben az ese tek ben Szer zõ dõ Fe lek a jog alap nél kü li gaz da go dás sza bá lya i nak ér vé nye sü lé sét ki zár -
ják.

9.4. A szer zõ dés meg szû né se kor a Ha szon bér lõ el vi he ti az ál ta la lé te sí tett be ren de zé si és fel sze re lé si tár gya kat, va la -
mint – Szer zõ dõ Fe lek el té rõ meg ál la po dá sá nak hi á nyá ban (2.6. pont) – kö ve tel he ti az Igaz ga tó ság írás be li hoz zá já ru lá -
sá val lé te sí tett és el nem vi he tõ be ren de zé sek nek az ér té két, to váb bá az ál ta la te le pí tett nö vény zet nek, va la mint a ta laj
mi nõ sé gé nek ja ví tá sát ered mé nye zõ rá for dí tá sa i nak a szer zõ dés meg szû né se kor meg ál la pí tott ér té két. A szer zõ dés meg -
szû né se kor a Ha szon bér lõ – az Igaz ga tó ság gal kö tött el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – az ál ta la lé te sí tett ide ig le nes jel le -
gû épít ményt a sa ját költ sé gén, kár ta la ní tás nél kül kö te les le bon ta ni, il let ve el tá vo lí ta ni. E kö te le zett ség nem tel je sí té se
ese tén a bon tá si, il let ve el tá vo lí tá si mun ká la to kat az Igaz ga tó ság a Ha szon bér lõ költ sé gé re el vé gez tet he ti.

10. Egye bek: 

10.1. Je len szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben Szer zõ dõ Fe lek a Pol gá ri Tör vény könyv, a ter mõ föld rõl szó -
ló 1994. évi LV. tör vény, a ter mé szet vé de le mé rõl szó ló 1996. évi LIII. tör vény, az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi
XXXVIII. tör vény, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm.  ren de let ren del ke -
zé sit te kin tik irány adó nak.

10.2. Je len szer zõ dés bõl ere dõ jog vi ták ese té re Szer zõ dõ Fe lek ki kö tik a ..……… Vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos il le té -
kes sé gét.

10.3. Je len szer zõ dést Szer zõ dõ Fe lek el ol va sás és meg ér tés után, mint aka ra tuk kal min den ben meg egye zõt, jó vá ha -
gyó lag ír ják alá.

Mel lék le tek:

– kö te le zõ mel lék le tek (tér kép, spe ci á lis ke ze lé si elõ írá sok – amennyi ben a „Ter mé szet vé del mi cé lok nak meg fe le lõ te -
rü let fenn tar tás” címû 2.3. pont ban részletesen nem szerepelnek)

– egyéb mel lék le tek

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
1/2006. (K. V. Ért. 1.) KvVM

uta sí tá sa
a Ti tok vé del mi Sza bály zat ról szó ló  11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM uta sí tás  mó do sí tá sá ról

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló 1995. évi LXV. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott a mi nõ sí tett adat ke ze lé -
sé nek rend jé rõl szó ló 79/1995. (VI.30.) Korm. ren de let 3. §-a (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zá sa alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1. §

A ti tok vé del mi sza bály zat ról szó ló 11/2003. (K. Ért. 6.) KvVM uta sí tás mel lék le té nek 27. pont ja l) al pont tal egé szül ki:

„l) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fe le lõs sé gé be tar to zó szak ké pe sí té -
sek ese tén a szak mai vizs gák köz pon ti írás be li té te lei, köz pon ti gya kor la ti fel ada tai, va la mint azok meg ol dá sai. (A szol -
gá la ti ti tok ká mi nõ sí tés leg hosszabb ér vé nyes sé gi ide je: 6 év)”

2.  §

Ez az uta sí tás 2006. ja nu ár 15-én lép ha tály ba. 

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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Köz le mé nyek

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
köz le mé nye

a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó kár men te sí té sek vég re haj tá sá ról

1. A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl szó ló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Kr.) 20. §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sá ra, a Kr. 21. §-ának (3) be kez dé se ér tel mé ben az Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si
Prog ram ke re té ben a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs sé gi körébe tartozó kármentesítések irányításával 

a) a bu da fo ki bar lang la ká sok te rü le tén el he lye zett gáz tisz tí tó massza kár men te sí té si mû sza ki be avat ko zás, va la mint
az M6 au tó pá lya épí té sé hez kap cso ló dó an a Me tal lo che mia és kör nye ze te kár men te sí té sé nek vég re haj tá sá ról szó ló
1024/2004. (III. 31.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sa ese té ben a Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé -
nyek költ ség ve té si szer vet, továbbá

b) mû kö dé si te rü le tén – az a) pont ban meg ha tá ro zot tak ki vé te lé vel – az il le té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga -
tó sá got
– mint a kár men te sí té sek kö te le zett jét – bí zom meg.

2. Je len köz le mény köz zé té te lé vel egy ide jû leg a Kör nye zet vé del mi Ér te sí tõ 2000. évi 6. szá má ban köz zé tett, a kör -
nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó kár men te sí té sek vég re haj tá sá ról szóló közleményt vissza -
vo nom.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye
a KT0623 formanyomtatványok közzétételérõl
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A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
kö zl emé nye

a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó 2006. évi ki tün te té sek rõl

a 2006. évi

Víz  Vi lág nap ja,
Me te o ro ló gi ai Vi lág nap,

Föld Nap ja és
Kör nye zet vé del mi Vi lág nap

al kal má ból

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me ré -
sek rõl szó ló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let ben és

a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me ré sek -
rõl szó ló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let vég re haj tá sá ról, a ki tün te té si bi zott sá gok  lét re ho zá sá ról, va la mint a bi zott sá -
gok mû kö dé si sza bá lya i ról szó ló 17/2003. (K. Ért. 8.) KvVM uta sí tás ban fog lal tak alap ján 

a kö vet ke zõ ki tün te té sek, el is me ré sek  adományozá sának kez de mé nye zé sé re le het ja vas la tot ten ni: 

A VÍZ VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL a kez de mé nye zés nek 2006. ja nu ár 22-ig
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: KvVM) víz ügyi he lyet tes ál lam tit ká rá hoz, a Vá sár he lyi

Pál-díj Bi zott ság el nö ké hez tör té nõ meg kül dé sé vel:

Vá sár he lyi Pál-díj
Sajó Ele mér Em lék pla kett

Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél
ado má nyo zá sá ra;

A METEOROLÓGIAI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL a kez de mé nye zés nek 2006. ja nu ár 23-ig 
az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat el nö ké hez, a Schenzl Gu i dó-díj Bi zott ság el nö ké hez tör té nõ meg kül dé sé vel:

Schenzl Gu i dó-díj
Pro Me te o ro ló gia Em lék pla kett

ado má nyo zá sá ra;

A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL a kez de mé nye zés nek 2006. feb ru ár 22-ig
a KvVM ter mé szet vé del mi he lyet tes ál lam tit ká rá hoz, a Pro Na tu ra Díj Bi zott ság el nö ké hez tör té nõ  megküldé sével:

Pro Na tu ra Díj
Pro Na tu ra Em lék pla kett

Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél
ado má nyo zá sá ra;

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKAL MÁBÓL a kez de mé nye zés nek 2006. áp ri lis 5-ig
a  KvVM kör nye zet vé del mi he lyet tes ál lam tit ká rá hoz, a Kör nye ze tün kért Díj Bi zott ság el nö ké hez tör té nõ meg kül dé -

sé vel:
Kör nye ze tün kért Díj

Kör nye ze tün kért Em lék pla kett
Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél

ado má nyo zá sá ra;

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKAL MÁBÓL a kez de mé nye zés nek 2006. áp ri lis 30-ig
a KvVM saj tó fõ nö ké hez,  a Zöld Toll Díj Bi zott ság el nö ké hez  tör té nõ meg kül dé sé vel

Zöld Toll Díj
ado má nyo zá sá ra 

írott saj tó, te le ví zió, rá dió ka te gó ri á ban.
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A  ki tün te té si ja vas la to kat sze mé lyen ként kü lön-kü lön, a for ma nyom tat vány nak meg fe le lõ en el ké szít ve, a kez de mé -
nye zõ szer ve zet ve ze tõ je ál tal alá ír va, a jel zett ha tár idõ kig kis érõ le vél lel kér jük meg kül de ni az il le té kes ki tün te té si bi -
zott ság el nö ké hez. 

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy
–  a be ér ke zett je lö lé se ket a ki tün te té si bi zott sá gok ér té ke lik és tesz nek ja vas la tot a ki tün te té sek re a kör nye zet vé del mi

és víz ügyi mi nisz ter ré szé re,
– a ki tün te té sek át adá sá ra al kal man ként mi nisz té ri u mi köz pon ti ün nep sé gen ke rül sor,
–  nem min den je lölt ré sze sül ki tün te tés ben. 
To váb bi in for má ci ók kér he tõk Né meth né Cza bai Ro zá lia ki tün te té si re fe rens tõl, a KvVM Hu mán Erõ for rás  Önálló

Osz tály mun ka tár sá tól. Te le fon: 457-3446, e-ma il cím: ne meth ne@mail.kvvm.hu.

…………………………………………………………
ja vas lat te võ szer ve zet meg ne ve zé se, el ér he tõ sé gei

Elõ ter jesz tés
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter hez

………………………………………………………………………
ki tün te tés re

………………………………………..… al kal má ból

Név:
Mun ka hely:
Be osz tás (fog lal ko zás):
Tu do má nyos fo ko za ta:
Szü le té si hely, év, hó, nap:
Any ja neve:
Lak cí me:
Te le fon szá ma és te le fax szá ma:
E-ma il címe:
Ko ráb bi ki tün te té sei:
Az át adás ja va solt idõ pont ja:

Hi va ta los in do ko lás rö vi den:
(a ki tün te tés át adá sa kor fel ol vas ha tó for má ban, a saj tó ban is meg je len tet he tõ mó don, le he tõ leg egy mon dat ban):

Szak mai élet út, ér de mek rész le tes is mer te té se:

Dá tum:

P. H.

…………………………………………………………
(szer ve zet ve ze tõ jé nek neve, be osz tá sa)

alá írás
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A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um út mu ta tó ja
az el ér he tõ leg jobb tech ni ka meg ha tá ro zá sá hoz a kok szo ló ke men cék en ge dé lyez te té se so rán

Bu da pest
2005

Ez az út mu ta tó a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (KvVM) meg bí zá sá ból ké szült a  kokszolóke -
mencék kör nye zet vé del mi jel le gû en ge dé lye zé si el já rá sai so rán az el ér he tõ leg jobb tech ni kák meg ha tá ro zá sá hoz,
2004–2005-ben.

Az út mu ta tó el ké szí té sét az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság Kör nye zet vé -
del mi Igaz ga tó sá ga IPPC és Kör nye zet ál la pot-ér té ke lé si Osz tá lya (OKTVF KVI IPPC Osz tály) irá nyí tot ta és ko or di nál -
ta.

Az út mu ta tó Bar na Mik lós, Haj dics Lász ló és Li szo nyi Zol tán szak ér tõ urak ál tal össze ál lí tott szak mai do ku men tu mo -
kon ala pul.

Az össze ál lí tás ban és az ér té ke lés ben az OKTVF szak ér tõi is ak tí van részt vet tek, be vo nás ra ke rül tek a kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek (zöld ha tó sá gok) is.

Az út mu ta tó ki dol go zá sá ban, össze ál lí tá sá ban köz re mû köd tek:

Bab csány Il di kó osz tály ve ze tõ (OKTVF KVI IPPC Osz tály)

Bar na Mik lós szak ér tõ

Gam pel Edi na szak ér tõ, té ma ve ze tõ (OKTVF KVI IPPC Osz tály)

Gu lyás Ág nes szak ér tõ (OKTVF LZRO)

Haj dics Lász ló szak ér tõ

Li szo nyi Zol tán szak ér tõ

Nám And rea fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (KvVM Kör nye zet biz ton sá gi Fõ osz tály)

Pohl Lász ló szak ér tõ (OKTVF LZRO)

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um szak mai hát tér in té ze té ben, az OKTVF-ben, az IPPC és Kör nye zet ál la -
pot-ér té ke lé si Osz tály in for má ci ós köz pont ként mû kö dik a ha tó sá gok, a cé gek és a nyil vá nos ság szá má ra az IPPC (egy -
sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás) és az el ér he tõ leg jobb tech ni kák ma gyar or szá gi be ve ze té se és al kal ma -
zá sa kap csán fel me rü lõ kér dé se ket il le tõ en.

Az IPPC Osz tály te le fo non az (1) 209-1000, fa xon az (1) 209-1001 szá mon, e-mai len pe dig az ippc@kgi.ktm.hu cí -
men ér he tõ el.

IPPC-vel kap cso la tos to váb bi in for má ci ók ta lál ha tók a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hon lap ján:
www.ippc.hu is.

Az IPPC ha tá lya alá esõ cé gek szá má ra ja va solt, hogy az en ge dély ké re lem el ké szí té se kor elõ ször a te rü le ti leg il le té -
kes zöld ha tó ság gal ve gyék fel a kap cso la tot.
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1 Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1 Be ve ze tés
A kör nye zet szennye zés in teg rált meg elõ zé sé rõl és csök ken tés rõl szó ló, 96/61/EK ta ná csi irány el vet (IPPC irány elv)

1999. ok tó ber 30-ig kel lett az Eu ró pai Unió va la mennyi tag or szá gá nak a nem ze ti jog rend be át ül tet nie. 
A ma gyar or szá gi EU jog har mo ni zá ci ó nak és az EU kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en az IPPC Irány elv a kör nye zet vé -

de lem ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló, 1995. évi LIII. tör vény (Kvt.) mó do sí tá sa (a tör vényt a 2001 évi LV. tör vény mó do -
sít ja, mely egyes tör vé nyek nek a kör nye zet vé del me ér de ké ben tör té nõ, jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról szól) és az
egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás rész le tes sza bá lya it le fek te tõ, 193/2001. (X. 19.) Korm.ren de let
meg al ko tá sa ré vén épült be a ma gyar jog rend szer be. A Kor mány ren de let 2001. ok tó be ré ben lé pett ha tály ba és az összes
érin tett lé te sít mény ben való ma ra dék ta lan vég re haj tá sá nak ha tár ide je 2007. ok tó ber 30.

Az IPPC Irány elv ki emel ke dõ je len tõ sé gû kör nye zet vé del mi jog sza bály. Cél ja, a kör nye zet re je len tõs ha tás sal bíró te -
vé keny sé gek olyan egy sé ges en ge dé lye zé si rend sze ré nek meg te rem té se, mely nek ered mé nye ként a szennye zés meg -
elõz he tõ, és amennyi ben ez nem le het sé ges, a le he tõ leg ki sebb mér té kû re csök kent he tõ, a kör nye zet egé szé nek vé del me
cél já ból. 

Az IPPC új, alap ve tõ kö ve tel mé nye az el ér he tõ leg jobb tech ni kák (BAT: Best Ava i lab le Tech ni qu es) be ve ze té se és
al kal ma zá sa. A BAT pon tos meg ha tá ro zá sa a Kvt. 4.§. vb) be kez dés ben ta lál ha tó.

A BAT össze fog lal va a kö vet ke zõ ket je len ti: mind azon tech ni kák, be le ért ve a tech no ló gi át, a ter ve zést, kar ban tar tást,
üze mel te tést és fel szá mo lást, ame lyek el fo gad ha tó mû sza ki és gaz da sá gi fel té te lek mel lett gya kor lat ban al kal maz ha tó -
ak, és a leg ha té ko nyab bak a kör nye zet egé szé nek ma gas szin tû vé del me szem pont já ból. 

Fon tos meg je gyez ni, hogy egy adott lé te sít mény ese té ben a BAT nem szük ség sze rû en az al kal maz ha tó leg kor sze -
rûbb, ha nem gaz da sá gos sá gi szem pont ból leg éssze rûbb, de ugyan ak kor a kör nye zet vé del mét meg fe le lõ szin ten biz to sí -
tó tech ni ká kat/tech no ló gi á kat je len ti. A meg ha tá ro zás fi gye lem be ve szi, hogy a kör nye zet vé del me ér de ké ben tett in téz -
ke dé sek költ sé gei ne le gye nek ir re á li san ma ga sak. En nek meg fe le lõ en a BAT ugyan azon ága zat lé te sít mé nye i re pél dá ul
ja va sol hat több fé le tech ni kát a szennye zõ-anyag ki bo csá tás mér sék lé sé re, amely ugyan ak kor az adott be ren de zés ese té -
ben az el ér he tõ leg jobb tech no ló gia. Amennyi ben azon ban a BAT al kal ma zá sa nem elég sé ges a kör nye zet vé del mi cél ál -
la pot és a szennye zett sé gi ha tár ér té kek be tar tá sá hoz, és emi att a nem ze ti vagy a nem zet kö zi kör nye zet vé del mi elõ írá sok
sé rül né nek, a BAT-nál szi go rúbb in téz ke dé sek is meg kö ve tel he tõ ek.

A ha tó ság egy konk rét tech no ló gia al kal ma zá sát nem ír hat ja elõ, a kör nye zet hasz ná ló nak kell (az en ge dély ké rel mi
do ku men tá ci ó ban) be mu tat nia és iga zol nia, hogy az ál ta la al kal ma zott tech ni ka, tech no ló gia ho gyan vi szo nyul a BAT
kö ve tel mé nyek hez.

A 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za azo kat a fel té te le ket, me lyek alap ján az en ge dé lye zõ
ha tó ság és az en ge dé lyes (a kör nye zet hasz ná ló) egy aránt meg tud ják ha tá roz ni, hogy mi te kint he tõ BAT-nak. 

An nak ér de ké ben, hogy az en ge délyt igény lõk és az en ge dé lye zõ ha tó ság szá má ra a BAT meg ha tá ro zá sát meg -
könnyít sék, a Kör nye zet vé del mi Mi nisz té ri um ipar ági út mu ta tók ki adá sa mel lett dön tött.

Ezek az út mu ta tók a BAT meg ha tá ro zá sá hoz ad nak olyan in for má ci ó kat, me lyek egy aránt se gít sé get nyúj ta nak az
egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sá hoz, va la mint az en ge dély ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek meg fo gal ma zá sá hoz.

Az út mu ta tó cél ja egy ben az is, hogy szak mai se gít sé get nyújt son az en ge délyt ké rel me zõk ré szé re az en ge dély ké rel -
mi do ku men tá ció össze ál lí tá sá ban, va la mint az en ge dé lye zõ ha tó ság mun ka tár sai ré szé re az en ge dély ké re lem  elbírálá -
sához. 

Az út mu ta tó ada to kat kö zöl az adott ága zat je len tõ sé gé rõl, jel lem zõ i rõl és (adott eset ben) fõbb gaz da sá gi jel zõ szá ma i -
ról. Be mu tat ja a Ma gyar or szá gon al kal ma zott és a BAT Re fe ren cia Do ku men tum ban (BREF) kö zölt tech no ló gi á kat és
az ága zat ban al kal ma zott fo lya ma to kat jel lem zõ, fõbb szennye zõ for rá so kat és szennye zõ kom po nen se ket. A BAT szín -
vo nal el éré sé hez szük sé ges kö ve tel mé nye ket fo gal maz meg a tech no ló gia egyes sza ka sza i ra, és ja vas la to kat tesz az elõ -
írá sok nak való meg fe le lés ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek re. Az út mu ta tó in for má ci ót nyújt a kör nye zet vé del mi ve -
ze té si rend sze rek kel kap cso lat ban és az egyes szak te rü le ti jog sza bá lyi elõ írá sok ról is, me lyek meg ha tá roz zák a (be tar -
tan dó) ki bo csá tá si ha tár ér té ke ket, ame lyek egy ben az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély meg szer zé sé hez el en ged -
he tet len mi ni mum kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek. 

1 In teg ra ted Pol lu ti on Pre ven ti on and Cont rol, IPPC: in teg rált szennye zés meg elõ zés és -csök ken tés.
2 A 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let a 47/2004. (III. 18.) Korm. ren de let – az egyes kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról – idõ köz ben mó do sí tot ta,
a 272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de let – az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je len té sé rõl – pe -
dig ki egé szí tet te.
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1.2 A BAT al kal ma zá sa új és meg lé võ üze mek ese tén
Új üze mek ese tén, a BAT meg ha tá ro zá sa kor, az eb ben az út mu ta tó ban is mer te tett tech no ló gi ák/tech ni kák fi gye lem be

vé te lé vel kell a leg meg fe le lõb bet ki vá lasz ta ni, vagy az itt le ír tak nál kor sze rûb bet, ha ilyen az út mu ta tó meg je le né se után
ren del ke zés re áll. A kor sze rû tech no ló gi ák kal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ók kap ha tók az Eu ró pai IPPC Iro dá tól,
(http://eippcb.jrc.es) va la mint a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hon lap ján (http://www.ippc.hu).

Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén, a BAT meg ha tá ro zá sa kor, nagy szá mú té nye zõt kell fi gye lem be ven ni an nak el dön té -
sé hez, hogy me lyik az a leg ha té ko nyabb tech no ló gia, ame lyik a kör nye zet vé del me szem pont já ból a leg meg fe le lõbb. A
cél olyan en ge dé lye zé si fel té te lek meg ha tá ro zá sa, me lyek a le he tõ leg job ban meg kö ze lí tik egy új üzem lé te sí té se kor al -
kal ma zott elõ írá so kat, fi gye lem be véve ugyan ak kor a költ ség ha té kony sá got és a meg va ló sít ha tó sá got is.

Ami kor a BAT elõ írá sok al kal maz ha tó sá ga új vagy meg lé võ lé te sít mény ese té ben meg ha tá ro zás ra ke rül, in do kolt
eset ben le he tõ ség van az et tõl való el té rés re (Meg jegy zés: A jog sza bá lyok ban rög zí tett ki bo csá tá si ha tár ér té kek nél ke -
vés bé szi go rúb ba kat a ha tó ság nem ál la pít hat meg.). A leg al kal ma sabb tech no ló gia függ a he lyi sa já tos sá gok tól, ezért a
le het sé ges mû sza ki meg ol dá sok he lyi költ ség-ha szon vi szo nya i nak elem zé se le het szük sé ges a leg jobb meg ol dás ki vá -
lasz tá sá hoz. 

A BAT-tól való el té rést in do kol hat ják a szó ban for gó lé te sít mény mû sza ki jel lem zõi, föld raj zi el he lyez ke dé se vagy a
he lyi kör nye ze ti fel té te lek, de nem in do kol hat ja a vál la la ti jö ve del me zõ ség.

A költ sé gek csak a kö vet ke zõ ese tek ben ve he tõk he lyi szin ten szá mí tás ba:
– egy fej lesz tés BAT költ ség/ha szon egyen sú lya csak ak kor vá lik po zi tív vá, ha az üzem érin tett ré sze meg érett az át -

épí tés re/re konst ruk ci ó ra. Ezek azok az ese tek, ami kor az adott szek tor ban a BAT-ot a he lyi be ru há zá si cik lus sal össz -
hang ban le het meg ha tá roz ni; 

– ab ban az eset ben, ha szá mos költ ség igé nyes fej lesz tés re van szük ség, egy fá zi sok ra osz tott prog ram/fej lesz té si terv
is el fo gad ha tó, mind ad dig, amíg vég re haj tá sa nem igé nyel olyan hosszú idõt, ami egy ala csony szín vo na lú, kor sze rût len -
né váló tech no ló gia tá mo ga tá sá nak tûn het. 

Az elõ írá so kat új és meg lé võ üze mek re egy aránt al kal maz zák. Az új üze mek nek már a mû kö dés meg kez dé se elõtt, tel -
je sen meg kell fe lel ni ük a BAT kö ve tel mé nyek nek. Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén az üzem me net fe lül vizs gá la ta (au di -
tá lá sa) alap ján meg ha tá roz ha tók a szük sé ges fej lesz té sek. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a kor sze rû sí tés idõ táv ja is, mint en -
ge dé lye zé si fel té tel, meg ha tá ro zás ra ke rül.

Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén, me lyek a BAT vagy a ha tá lyos ki bo csá tá si ha tár ér té kek kö ve tel mé nye i hez igen kö ze li
fel té te lek mel lett mû köd nek, a ke vés bé szi go rú fel té te lek is el fo gad ha tók. Ilyen kor arány ta la nul ma gas költ sé get je len te -
ne a régi tech no ló gia újra cse ré lé se, a szennye zõ anyag-ki bo csá tás kis mér té kû csök ke né se mel lett. Ek kor az en ge dély ké -
rõ nek kell olyan ja vas la tot ten nie a fej lesz té sek üte me zé sé re, mellyel a lé te sít mény a le he tõ leg kö ze lebb ke rül a BAT
elõ írá sa i hoz, és ami az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal is el fo gad ha tó.

1.3 Az en ge dély meg szer zé sé re vo nat ko zó ha tár idõk 
Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás en ge dé lye zõ ha tó sá ga a te rü le ti leg il le té kes Kör nye zet vé del -

mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség.
A 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let nek meg fe le lõ en a ha tár idõk és elõ írá sok, me lye ket az egy sé ges kör nye zet hasz -

ná la ti (IPPC) en ge dély meg szer zé sé re kö te le zett vál la tok nak be kell tar ta ni uk, a kö vet ke zõk:
A Kor mány ren de let ha tály ba lé pé sé tõl új be ru há zás nem lé te sít he tõ egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nél kül.

Amennyi ben az adott te vé keny ség re kü lön jog sza bály kör nye zet vé del mi ha tás ta nul mány ké szí té sét írja elõ, az en ge dé -
lye zõ ha tó ság csak a kör nye zet vé del mi ha tás ta nul mány jó vá ha gyá sa után in dít hat ja meg az en ge dé lye zé si fo lya ma tot.

Már meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély csak a Kor mány ren de let 6. pa rag ra fu sá -
ban meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat után ad ha tó ki.

Az 1999. ok tó ber 30-a után nem a 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en en ge dé lye zett lé te sít -
mé nyek nek (a ki e mel ten ke ze len dõ lé te sít mé nyek) 2004. áp ri lis 30-ig kel lett meg fe lel ni ük az egy sé ges kör nye zet hasz -
ná la ti en ge dély kö ve tel mé nye i nek. A kör nye zet vé del mi ha tó sá gok, ilyen lé te sít mé nyek ese tén 2002. jú ni us 30-ig ad ták
ki a tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra kö te le zõ ha tá ro za to kat.

Az 1999. ok tó ber 30-a elõtt ki adott en ge déllyel ren del ke zõ (meg lé võ) lé te sít mé nyek nek leg ké sõbb – ha csak egyéb
jog sza bály más kép pen nem ren del ke zik – 2007. ok tó ber 31-ig kell meg fe lel ni ük az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély kö ve tel mé nye i nek. Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok nak 2004. ja nu ár 1-ig kel lett  ki -
adni a tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot el ren de lõ ha tá ro za tot. 

A 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let bi zo nyos ese tek ben elõ ír ja az en ge dé lyek fe lül vizs gá la tát. Az en ge dé lye zõ ha tó -
ság kö te les az en ge dély ben rög zí tett fel té te le ket leg alább 5 éven te fe lül vizs gál ni, va la mint ak kor is, ha:

– a ki bo csá tott szennye zõ kom po nen sek meg vál toz nak,
– új jog sza bá lyok új ki bo csá tá si ha tár ér té ke ket ír nak elõ,
– je len tõs vál toz ta tás tör té nik a fo lya ma tok ban,
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– a BAT je len tõ sen vál to zik, 
– a biz ton sá gos üzem mód ér de ké ben új mód sze rek re van szük ség,
– a lé te sít mény je len tõs kör nye zet ter he lést okoz.

1.4 Az en ge dély ké re lem
Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké re lem tar tal mi kö ve tel mé nye it a 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let 

3. mel lék le te tar tal maz za. A ké rel me zõ nek ada to kat kell ad nia a te lep he lyé rõl, va la mint a te vé keny sé gé rõl, a ja va solt fej -
lesz té sek rõl, az ott fo lyó te vé keny ség irá nyí tá sá nak és el len õr zé sé nek mód sze ré rõl, va la mint a kör nye zet re gya ko rolt ha -
tá sok ról. 

A fel so rolt ada tok, va la mint a kör nye ze ti ha tá sok mo del le zé se (ki vé ve, ha ez már a ha tás ta nul mány ban meg fe le lõ en
be mu ta tás ra ke rült) és a BAT-nak való meg fe le lés be mu ta tá sa, il let ve a BAT kö ve tel mé nye i tõl való el té rés in dok lá sa az
en ge dély ké re lem tech ni kai ré szé nek alap ját ké pe zik.

1.5 Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to zó lé te sít mé nyek
Je len út mu ta tó az aláb bi te vé keny ség re/lé te sít mény re (a 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te sze -

rint) vo nat ko zik:
„1. Ener gia ipar / 1.3. Kok szo ló ke men cék”
Meg jegy zés:
Nin csen mi ni má li san elõ írt (ter me lé si) ka pa ci tá sa dat a lé te sít mény re vo nat ko zó an.

Az IPPC en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to zó lé te sít mény funk ci ói ma guk ban fog lal ják a fen ti ek ben meg ha tá ro -
zott fõ te vé keny sé get, va la mint az eh hez kap cso ló dó egyéb te vé keny sé ge ket is. Ez utób bi ak mû sza ki szem pont ból kap -
cso lód nak a fõ te vé keny sé gek hez és ha tás sal le het nek pél dá ul a lé te sít mény szennye zõ anyag ki bo csá tá sá ra.

A kö vet ke zõ lé te sít mé nyek kap cso lód hat nak egy kok szo lói tech no ló gi á hoz:
a) va gon ki me le gí tõ; té len, a va go nok ban be ér ke zett fa gyott sze nek ürít he tõ sé gé re;
b) gé pé sze ti kar ban tar tó mû hely(ek), for gá cso lá sok, sze re lé sek stb.;
c) vil la mos kar ban tar tó mû hely(ek), sze re lé sek, új ra te ker cse lé sek stb.;
d) mû hely(ek) a ke men ce blokk(ok) és más tûz ál ló fa la za tok kar ban tar tá sá ra;
e) gu mi ja ví tó mû hely a szál lí tó sza la gok kar ban tar tá sá ra;
f) la bo rok, di ag nosz ti kai és mû sze rész mû hely(ek);
g) vál la la ti tûz ol tó ság és/vagy men tõk ré szé re épü let és be ren de zé sek;
h) híd mér leg(ek);
i) szi vattyú te lep(ek), víz ki vé te li mû;
j) transz for má tor ál lo más(ok) és más erõs ára mú be ren de zé sek, pl. kap cso lók;
k) de pó ni ák a szén és a koksz tá ro lá sá ra;
l) gáz tar tó, a kam ra gáz ter me lés és fel hasz ná lás puf fe ro lá sá ra, gáz fák lyák;
m) utak, par ko lók, ga rá zsok, sí nek, vas úti be ren de zé sek;
n) rak tá rak, tá ro lók (al kat ré szek, se géd anya gok, vegy sze rek, mun ka ru hák, vé dõ esz kö zök stb.);
o) öl tö zõk, für dõk, fû tés és me leg víz el lá tó lé te sít mé nyek, üze mi ét te rem, kony ha, büfé, tar tóz ko dá si he lyek, iro dák,

por ta, or vo si ren de lõ;
p) õr zés vé del met biz to sí tó lé te sít mé nyek; ke rí té sek, õrök tar tóz ko dá si he lye, fegy ver szo ba stb.;
q) ok ta tá si te vé keny sé gek hez, ren dez vé nyek hez ter mek, be ren de zé sek.
A fel so rolt lé te sít mé nyek, il let ve azok egyes ré szei bi zo nyos kok szo lók ese té ben nem szük sé ge sek.
Mind azon ál tal a kör nye zet re ki fej tett ha tá sok szé les kö rûb bek le het nek, mint az adott te lep he lyen foly ta tott te vé keny -

ség ha tá sai. Az út mu ta tó és a Kor mány ren de let egy aránt fel ada to kat fo gal maz nak meg a lé te sít mé nyen kí vü li te vé keny -
sé gek re is, mint pl. a hul la dé kok el he lye zé sé re és a szenny víz ke ze lés re.

1.6 A koksz gyár tás fõbb kör nye ze ti ha tá sai
A koksz gyár tás ál ta lá ban vas ko há sza ti ver ti kum ba in teg rált tech no ló gi a ként mû kö dik. (Ön ál ló koksz gyár tás csak

kok szol ha tó sze nek bá nyái és ten ge ri ki kö tõk mel lett le het gaz da sá gos, ha a kép zõ dõ gá zo kat gaz da sá go san fel tud ják
hasz nál ni.) A kok szo lók kör nye ze ti ha tá sai ezért leg több ször a ko há szat töb bi kör nye ze ti ha tá sá val együtt je lent kez nek. 

A koksz gyár tás a nagy ipa ri tech no ló gi ák közé tar to zik, hi szen a kok szo ló mû vek jel lem zõ en éven te több mint egy
mil lió ton na sze net dol goz nak fel. A nagy anyag mennyi sé gek és a több lép csõs tech no ló gia mi att meg le he tõ sen nagy a
hely igé nye is. A koksz gyár tás ma gas hõ mér sék le tû tech no ló gia, a ke let ke zõ füst gá zok mennyi sé ge nagy. A tech no ló gia
víz fel hasz ná lá sa is nagy, de ez re cir ku lá ci ó val, éssze rû víz gaz dál ko dás sal je len tõ sen csök kent he tõ. 
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A koksz gyár tás az összes kör nye ze ti ele met ter he li. A leg je len tõ sebb a lég szennye zés, de nem el ha nya gol ha tó az élõ -
vi zek re, ta laj ra, ta laj vi zek re gya ko rolt ha tá sa sem. A koksz gyár tás kör nye zet re gya ko rolt ha tá sát több szennye zõ anya -
gon ke resz tül fej ti ki. A kok szo ló mû vek ki bo csá ta nak szén- és koksz port, ci a ni do kat, ro da ni do kat, PAH ve gyü le te ket,
kát rányt, BTEX-t, szén-mon oxi dot, kén-di oxi dot, nit ro gén-oxi do kat, me tánt és még egyéb anya go kat is, ame lyek el sõ -
sor ban kü lön bö zõ to xi kus, kon den zált gyû rûs aro más ve gyü le tek. 

A koksz gyár tás kör nye ze ti ha tá sai közé tar to zik eze ken kí vül a koksz gyár tást meg elõ zõ lé pé sek egy ré sze is, hi szen a
kok szo lás hoz ki kell bá nyász ni és elõ kell ké szí te ni a sze net, va la mint a kok szo ló mû be kell szál lí ta ni azt. Ezek já ru lé kos
ter he lé sek, ame lyek bõl a kok szo ló mû vek köz vet len kör nye ze té ben leg fel jebb a szál lí tás ból adó dó kör nye zet ter he lés ér -
zé kel he tõ, mi vel a kok szo ló mû vek ál ta lá ban a bá nyák tól igen nagy tá vol ság ra lé te sül nek.

1.7 A koksz gyár tás ha zai hely ze té nek be mu ta tá sa

Bár a ma gyar vas ko há szat már rég óta hasz nált fel kok szot a nyers vas-ter me lés re, a ha zai me tal lur gi ai koksz gyár tás
csak 1956-tól kez dõ dött el. 1986-ig az ó bu dai gáz gyár ban még mû kö dött egy ház tar tá si kok szot elõ ál lí tó be ren de zés
(kok szo ló ke men ce), és még ré geb ben egy Pé csett is, szin tén gáz gyár tá si cél lal. A vá ro si gázt ki szo rí tot ta a föld gáz, így a
gáz gyá ra kat fel szá mol ták. 

Ma gyar or szá gon je len leg (2005) egy kok szo ló mû üze mel, Du na új vá ros ban, a DUNAFERR-DBK Kok szo ló Kft-nél.
A koksz gyár tás je len leg 2db PVR tí pu sú, pá ros fû tõ csa tor ná zá sú, re cir ku lá ci ós, re ge ne ra tív fû té sû mul ti kam rás ke men -
ce blokk ban, az I-es és a III-as blokk ban tör té nik. (Az I/2-es blokk sza kasz je len leg kar ban tar tá si mun ká la tok, il let ve pi a ci 
okok mi att nem üze mel.) A mû épí té sét 1952-ben kezd ték meg szov jet ter vek alap ján. Az I. blokk ré geb bi, 1956-os  épí -
tésû, a III-as blokk 1986-ban épült. A két kok szo ló blokk mé re té ben és a koksz ol tá si tech no ló gi á ban kü lön bö zik  egy -
mástól.

Az új III-as blokk meg épí té sé vel együtt je len tõs kör nye zet vé del mi be ru há zá sok is tör tén tek. Ezek ered mé nye ként
meg épült a szá raz kok szol tó, a tech no ló gi ai víz ke ze lõ te lep, a koksz ol da li por el szí vó be ren de zés, kok szosz tá lyo zói por -
el szí vás és le vá lasz tás, új kam ra gáz tisz tí tó üzem épült, és így – a kör nye zet re és az em be ri egész ség re egy aránt ve szé -
lyes – ar zén lú gos kén te le ní tést meg szün tet ték, va la mint meg szûnt a meg le he tõ sen ma gas sza bad kén sav-tar tal mú am -
mó ni um-szul fát gyár tás is.

Az üzem je len leg ket tõ blokk ból áll, ame lyek bõl az I-es blokk I/2-es blokk sza ka sza nem üze mel, a III-as blokk fél ka -
pa ci tás sal ter mel és alap ve tõ en a DUNAFERR Rt. na gyol vasz tó i nak koksz igé nyét elé gí ti ki. A fél ka pa ci tás sal ter me lõ
III-as blok kot 2005-ben tel jes ka pa ci tás sal mû kö dõ vé épí tik át, így a kok szo ló mû ter me lé si ka pa ci tá sa el fog ja érni az
1,325 mil lió t koksz/év szin tet. Ez le he tõ vé te szi majd a DUNAFERR Rt. koksz igé nyé nek te lep he lyen be lül rõl tör té nõ
el lá tá sát. (Az át épí tés bõl szár ma zó több let ka pa ci tás meg je le né sé ig a cég kény te len kok szot im por tál ni.)

Ma gyar or szá gon új te lep he lyen kok szo ló mû vet épí te ni csak ak kor le het ne gaz da sá go san, ha ez új in teg rált vas- és
acél mû ré sze ként tör tén ne. Erre va ló szí nû leg nem ke rül sor az el kö vet ke zõ né hány év ti zed ben, mi vel új in teg rált vas- és
acél mû ve ket a szál lí tá si költ sé gek mi att már csak bá nya te le pek hez vagy nagy ten ge ri ki kö tõk höz kö zel ér de mes  telepí -
teni. 

A Du na ferr-DBK Kok szo ló Kft.-nél mû kö dõ III.-as blokk III/1-es blokk sza ka szá nak át épí té se fo lya mat ban van,
üzem be he lye zé se vár ha tó an 2006 I. ne gyed éve. Az I/2-es blokk sza kasz át épí té sé rõl je len leg tár gya lá sok foly nak.

A Du na ferr-DBK Kok szo ló Kft. kok szo ló mû vé be a szén jel lem zõ en Len gyel or szág ból, Cseh or szág ból, Uk raj ná ból
és Orosz or szág ból ér ke zik, de ké szí tet tek már itt kok szot dél-af ri kai, ame ri kai és auszt rál szén bõl is. A 90-es évek ele jé ig 
fel hasz nál tak még me cse ki (kom lói, pé csi) sze net is. A kok szot a be ér ke zett sze nek ke ve ré ké bõl ké szí tik. A ke ve ré si ará -
nyok a be ér ke zett sze nek mi nõ sé gé tõl füg ge nek.

A ter melt kok szot alap ve tõ en a DUNAFERR Rt. nyers vas gyár tás ra hasz nál ja fel, a töb bi fel hasz ná lá si hely (ön tö dék,
cu kor gyá rak, ház tar tá sok stb.) ré sze se dé se a ter melt mennyi ség mint egy 15 – 25 %-át te szi ki.

A két kok szo ló blokk kö zül a ré geb bi az, 1985 – 86-ban át épí tett I-es blokk na gyobb faj la gos szennye zést okoz, mint
az újabb, 2003-ban fé lig át épí tett, fé lig le ál lí tott III-as blokk. Az át épí tés so rán mind két kok szo ló blok kon és a töb bi
üzem rész ese té ben is je len tõs be ru há zá so kat haj tot tak vég re a kör nye zet ter he lés csök ken té sé re, el sõ sor ban a le ve gõ tisz -
ta ság-vé de lem te rü le tén (ke men ce aj tók re konst ruk ci ó ja, új, ha té ko nyabb aj tó ke ret-tisz tí tó be ren de zé sek fel sze re lé se,
füst nél kü li töl tés tel jes sé té te le stb.). 

A DUNAFERR Rt-nél ter melt koksz és fon to sabb mel lék ter mé kek ter me lé si ered mé nye it az 1.1. táb lá zat tar tal maz za.
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1.1. táb lá zat: A DUNAFERR Rt. kok szo ló mû ve fõbb ter me lé si ada ta i nak ala ku lá sa (For rás: DUNAFERR DBK Kok -
szo ló Kft., 2005 )

Év
Koksz Kén BTEX Kam ra gáz Kát rány

[t/év] [t/év] [t/év] [em3/év] [t/év]

1956 82485 0 0 45698 0

1960 562156 2123 10200 171456 12210

1970 780895 3445 15820 286149 21811

1980 794564 2850 13920 290357 31185

1985 602085 1496 6540 292486 30334

1990 885156 2890 10210 366159 46418

1995 1060058 910 13220 428284 57437

2000 936895 183 11307 417216 47144

2001 682077 94 6487 265800 31320

2002 432223 0 495 170181 13993

2003 592936 34 4335 232513 25224

2004 663863 196 7821 220418 30128

A DUNAFERR Rt. kok szo ló mû vé nek lég szennye zé si, hul la dék/mel lék ter mék ada ta it az 1.2.táb lá zat fog lal ja össze.

1.2. táb lá zat: A ha zai koksz gyár tás lég szennye zé si- és hul la dék/mel lék ter mék ada tai 2001-ben és 2003-ban, az
EU-fel mé rés ada ta i val össze ha son lít va, 11 EU-ban mû kö dõ kok szo ló mû alap ján

Meg ne ve zés Mér ték egy ség EU-fel mé rés Ma gyar ada tok 2001-ben (1) Ma gyar ada tok 2003-ban (2)

Lég szennye zés [g/t fo lyé kony acél*]

Por [g/t] 17-75 105 88

NOX [g/t] 230-600 258 270

SO2 [g/t] 27-950 371 76

CO [g/t] 30-1500** 900 135

CO2 [kg/t] 175-200 n.a. 195

H2S [g/t] 4-20 n.a. n.a.

NH3 [g/t] 0,8-3,4 n.a. n.a.

VOC [g/t] 4-8 n.a. n.a.

PAH [mg/t] 170-500 n.a. n.a.

Hul la dék/mel lék ter mé kek [kg/t koksz]

Ben zol [kg/t] 8-15 9,51 7,31

Kén sav [kg/t] 4-9 nincs kén sav ter me lés nincs kén sav ter me lés

Kát rány [kg/t] 25-46 45,9 42,5

Kén [kg/t] 1,5-2,3 0,13 0,06

Szenny víz [m3/t] 0,3-0,4 0,31 0,30

Meg jegy zé sek:
* 358 kg koksz/t nyers vas és 940 kg nyers vas/t acél fel hasz ná lá sá val
** régi kok szo lók ese tén
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A Ma gyar Vas-és Acél ipa ri Egye sü lés nek a Mû sza ki Szak igaz ga tói Ta nács 2002. szep tem ber 17-i ülé sé re ki dol go zott 
és a tag vál la la tok kör nye zet vé del mi hely ze té rõl és fel ada ta i ról, va la mint a vas-és acél ipa ri mel lék ter mé kek hasz no sí tá si
le he tõ sé ge i rõl szó ló elõ ter jesz té se alap ján; A DUNAFERR DBK Kok szo ló Kft. ada tai (2004) sze rint

2 A koksz gyár tás tech no ló gi á ja

A kok szo ló mû vek ben a szén szá raz le pár lá sa tör té nik. A szén pi ro lí zi se so rán a sze net oxi gén tõl el zár va he ví tik gá zok, 
fo lyé kony ter mé kek és szi lárd ma ra dék – koksz – elõ ál lí tá sa cél já ból. A szén ma gas hõ mér sék le tû pi ro lí zi sét kar bo ni zá -
ci ó nak hív ják. Az 1150–1350°C hõ mér sék le tû füst gá zok kal 14–24 órán át köz vet ve he ví tik fel a sze net 1000–1100
°C-ra. A nyert ter mék ko hó-és ön tö dei koksz. A koksz az el sõd le ges re du ká ló szer a nagy ol vasz tó ban és nem le het más
tü ze lõ anyag gal, pl. szén nel he lyet te sí te ni. A koksz olyan be tét anyag ként funk ci o nál, me lyen ke resz tül a gáz cir ku lál ni
tud az anyag osz lop ban.

Csak bi zo nyos sze nek, pél dá ul a kok szol ha tó, vagy bi tu me nes sze nek me lyek plasz ti kus tu laj don sá gok kal ren del kez -
nek, ala kít ha tók koksszá, szá mos tí pu sa ke ver he tõ eleggyé, nö vel ve a kohó ter me lé keny sé gét, meg nyújt va a kok szo ló -
blokk élet tar ta mát.

A koksz gyár tá si tech no ló gi á kat ter mék ská la szem pont já ból két cso port ba so rol hat juk:
1. Mel lék ter mék-ki nye rés nél kü li tech no ló gi ák: ide so rol ha tók az ún. pri mi tív (bok sa)- kok szo lók, va la mint a mo dern

ener ge ti kai kok szo lók egy ré sze
2. Mel lék ter mék-ki nye ré ses tech no ló gi ák: a me tal lur gi ai kok szot gyár tó, mo dern kok szo ló mû vek nagy ré sze ide so -

rol ha tó

A Du na ferr-DBK Kok szo ló Kft. kok szo ló mû ve az utób bi cso port ba so rol ha tó. Két kok szo ló blokk já ban a koksz, mint
fõ ter mék mel lett ter me lõ dõ kam ra gázt csa tolt tech no ló gi ák tisz tít ják meg a szennye zõk tõl és nye rik ki az ér té kes mel -
lék ter mé ke ket.

Az al kal ma zott tech no ló gi ák is mer te té sé re az aláb bi ak ban ke rül sor.

A kok szo lá si te vé keny ség al tech no ló gi ái:
a) szén elõ ké szí tés,
b) blokk mû ve le tek (szén ada go lás, fû tés, kok szo lás, koksz ki to lás, koksz hû tés),
c) koksz ke ze lés és osz tá lyo zás,
d) kam ra gáz össze gyûj té se, ke ze lé se, mel lék ter mé kek ki nye ré se.

Szén elõ ké szí tés
A szén elõ ké szí tõ üzem ben a bá nyák ból be szál lí tás ra ke rü lõ kü lön bö zõ mi nõ sé gû kok szol ha tó kõs ze ne ket fo gad ják,

tá rol ják, az össze ál lí tá si elõ írás sze rint ele gyí tik, ap rít ják és az I. vagy a III. sz. kok szo ló blokk hoz tar to zó szén to rony ba
töl tik.

Kok szo lás
A koksz gyár tás je len leg 2 db PVR tí pu sú, pá ros fû tõ csa tor ná zá sú, re cir ku lá ci ós, re ge ne ra tív fû té sû mul ti kam rás ke -

men ce blokk ban, az I-es és a III-as blokk ban tör té nik. Az I. blokk ré geb bi, 1956-os épí té sû, a III-as blokk 1986-ban épült.
A két kok szo ló blokk mé re té ben és a koksz ol tá si tech no ló gi á ban kü lön bö zik egy más tól. 

A kok szo lá si fo lya mat a kam rák töl té sé vel kez dõ dik. A kok szo lás elõtt a szén to rony ból a szén ele gyet a töl tõ gép töl -
csé re i be en ge dik. Majd a töl tõ gép te lesz kó pos meg ol dás sal, a töl tõ nyí lá so kon ke resz tül, a so ron kö vet ke zõ üres kam rát
be töl ti. A kam rá ba ke rült szén a kam rák kö zöt ti fû tõ fal hõ jét át vé ve fo ko za to san fel me leg szik, és a szén il ló anya gai a
gáz gyûj tõ rend sze ren ke resz tül tá voz nak.

A ke men ce blok ko kat tisz tí tott kam ra gáz zal fû tik. A be töl tött szén elegy a meg fe le lõ ki gá zo sí tá si idõ (16-24 óra) alatt
és meg fe le lõ hõ mér sék le ten (1100-1350 °C) koksszá ala kul át. A kam rák ban le ját szó dó bo nyo lult fi zi kai és ve gyi fo lya -
ma tok ered mé nye szi lárd koksz és a nyers gá zok. 

A kok szo lá si fo lya mat vé gén a kam rát a gáz gyûj tõ rend szer rõl le vá laszt ják, a kam ra aj tó kat le ve szik, a kam rák ból az
izzó kok szot ki to ló gép tol ja ki a pajzs ko csi ve ze tõ ko sa rán ke resz tül, ezt kö ve tõ en 100°C alá hû tik.

Koksz ol tás
Az ol tó to rony ban a kok szot nagy mennyi sé gû víz zel le olt ják. A víz nek az a ré sze ami nem pá ro log el, össze gyûjt he tõ

és fel hasz nál ha tó a kö vet ke zõ ol tás nál, meg elõz ve ez zel az ipa ri szenny víz ki bo csá tást.
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A szá raz koksz ol tás ként is mert mód szer nél az ol tó ko csi a for ró kok szot egy füg gõ le ges ol tó kam rá hoz vi szi. Inert ol tó -
gáz cir ku lál a le ve gõ tõl el zárt kam rá ban, így meg aka dá lyoz va az égést a koksz hû té se so rán. Az inert gázt hõ cse ré lõ ben
hû tik le, a hõ ener gia vissza nye rés cél já ból.

Ve gyi üzem
A ve gyi üzem nem tar to zik szo ro san a koksz gyár tá si tech no ló gi á hoz, ugyan ak kor a tech no ló gia so rán ke let ke zõ kam -

ra gáz ke ze lé sé ben fon tos sze re pet ját szik. 

A ve gyi üzem tech no ló gi a i lag az aláb bi fõbb ré szek re ta gol ha tó:
I/ Gáz kon den zá ci ós üzem rész
II/ Gáz tisz tí tó üzem rész
III/ Ben zol ki nye rõ üzem rész

I/ Gáz kon den zá ci ós üzem
A ke men ce üzem ben ke let ke zõ 700-750 °C hõ mér sék le tû nyers kam ra gázt a gáz gyûj tõ csö vek ben öb lí tõ víz be per me -

te zés ha tá sá ra 80-85 °C-ra hûl le. A gáz gyûj tõ csõ bõl a le hû tött, nyers kam ra gázt az ex ha usz tor (gáz el szí vó be ren de zés)
sze pa rá to ron, elõ hû tõ kön és elekt ro mos kát rány le vá lasz tó kon át szív ja el, és szál lít ja to váb bi gáz tisz tí tás ra.

II/ Gáz tisz tí tó üzem rész
Az ex ha usz tor ból ki lé põ gáz utó hû tés után kén hid ro gén- és am mó nia mo só tor nyo kon ha lad át. A te lí tett mo só fo lya -

dék ból víz gõz desz til lá ci ó val nye rik ki az am mó ni át és a kén hid ro gént. A kén hid ro gén gõ zök az elõ bon tó re ak tor ba ke -
rül nek, ahol par ci á lis ége tés sel be ál lít ják a Cla us-re ak ció sztö chi o met ri ai ará nyát. A re ak ció gá zo kat ka ta li ti kus úton a
Cla us re ak to rok ban ele mi kén né ala kít ják át. A ki nyert am mó ni át az ún. am mó nia ége tõ be ve ze tik.

III/ Ben zol ki nye rõ üzem rész
A kén hid ro gén-, és am mó nia men te sí tést kö ve tõ en a kam ra gáz ból kát rány olaj fel hasz ná lá sá val, ab szorp ci ó val nye rik

ki a BTX (ben zol-to lu ol-xi lol) frak ci ót. A te lí tett olaj ból víz gõz zel hajt ják ki a ki nyert anya go kat, me lyet desz til lá ció kö -
vet. A vég ter mé ket nyers ben zol ként ér té ke sí tik.

Tech no ló gi ai víz ke ze lés
A desz til lá ci ó val tör té nõ am mó nia el tá vo lí tás után a ki lé põ szenny víz kü lön bö zõ szer ves (mint pl.: fe no lok) és szer vet -

len ve gyü le te ket (pl.: ma ra dék am mó nia és ci a ni dok) tar tal maz. Ezek a ve gyü le tek ne ga tív ha tás sal van nak a be fo ga dó
víz re köz vet len be ve ze tés ese tén. A le pár ló fo lya dé kát ezért a be ve ze tés elõtt rend sze rint tech no ló gi ai víz ke ze lõ te le pen
ke ze lik,

3 El ér he tõ leg jobb tech ni kák kok szo ló mû vek re

Ez a fe je zet -a se vil lai BREF do ku men tum ra ala poz va- az ál ta lá nos sá go kon túl fo lya mat in teg rált (PI) és csõ vé gi
(end-of-pi pe, EP) tech ni ká kat is is mer tet a kok szo ló mû vek kör nye zet vé de le mé hez és ener gia-ha té kony sá gá hoz kap cso -
ló dó an. Az egyes tech no ló gia le írá sok hoz meg ad juk az el ért fõ emisszi ós szin tek kel, az al kal maz ha tó ság gal, az emisszi -
ók fo lya ma tos el len õr zé sé vel, az anya gok ke reszt ha tá sa i val, a re fe ren cia üze mek kel és a gaz da sá gos ság gal kap cso la tos
fõbb, re le váns in for má ci ó kat is (ahol ezek az ada tok el ér he tõk és he lye sek). 

Az is mer te tés re ke rü lõ tech ni kák át te kint ve:

Fo lya mat in teg rált in téz ke dé sek
A kö vet ke zõ fo lya mat in teg rált tech ni kák hasz ná la ta is mert a kok szo ló kam rák nál:
A kok szo ló üzem egyen le tes és za var ta lan mû kö dé se (PI/1)
A kok szo ló kam rák kar ban tar tá sa (PI/2)
Kam ra aj tó- és ke ret-tö mí té sek fej lesz té se (PI/3)
Kam ra aj tók és ke ret tö mí té sek tisz tí tá sa (PI/4)
A sza bad gáz áram lás fenn tar tá sa a kok szo ló kam rá ban (PI/5)
Emisszió csök ken tés a kok szo ló kam rák alá fû té se kor (PI/6)
Szá raz koksz ol tás (PI/7)
Na gyobb kok szo ló kam rák (PI/8)
Vissza nye rés nél kü li kok szo lás (PI/9)

152 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



Csõ vé gi/end-of-pi pe tech ni kák
A kam ra töl tés emisszi ó já nak mi ni ma li zá lá sa (EP/1)
A fel szál ló csö vek és a töl tõ nyí lá sok szi ge te lé se (EP/2)
A kok szo ló kam ra és a fû tõ csa tor na kö zöt ti szi vár gás mi ni ma li zá lá sa (EP/3)
A koksz ki to lás por ta la ní tá sa (EP/4)
Emisszió mi ni ma li zá lá sa ned ves ol tás kor (EP/5)
A kok szo ló alá fû tés bõl szár ma zó füst gá zok NOx-men te sí té se (EP/6)
A kam ra gáz kén te le ní té se (EP/7)
A kát rány (és PAH) el tá vo lí tá sa a gáz víz bõl (EP/8)
Am mó nia ki haj tó/ki gõ zö lõ (EP/9)
A gáz ke ze lõ üzem gáz tö mör üze mel te té se (EP/10)
Szenny víz ke ze lõ üzem (EP/11)

3.1 Al kal ma zott fo lya ma tok és tech ni kák
Az 1940-es évek re ki fej lesz tet ték a mo dern kok szo ló kam rák alap tí pu sát. A kok szo ló kam rák 12 m hosszú ak, 4 mé ter

ma ga sak és 0,5 m szé le sek vol tak, mind két ol da lon aj tók kal fel sze rel ve. A le ve gõ el lá tást a for ró tá vo zó gá zok kal biz to sí -
tot ták, a hul la dék hõ fel hasz ná lá sa ma ga sabb hõ mér sék le tet ered mé nye zett és nö vel te a koksz kép zõ dés mér té két. Az
1940-es évek tõl a fo lya ma tot gé pe sí tet ték, az épí tõ anya go kat je len tõs tí pus vál toz ta tás nél kül fej lesz tet ték. A je len le gi
blok ki el ren de zé sek akár 60 kam rát is tar tal maz hat nak, ame lyek 14 m hosszú ak és 6 m ma ga sak. A hõ át adást te kin tet be
véve, a szé les sé gük 0,3-0,6 m ma radt. Min den kam ra a blokk ban 30 ton na sze net tar tal maz hat. A 3.1. ábra egy jel leg ze -
tes blok kot szem lél tet. A kö zel múlt ban épí tett kok szo ló mû vek mé re te it még to vább nö vel ték. 

Az el múlt évek fej lesz té sei kü lö nö sen a kü lön bö zõ fo lya ma tok köz ben fel lé põ emisszió mi ni ma li zá lá sá ra, és a ke ze -
lõk mun ka kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra irá nyul tak.

A koksz gyár tás fo lya ma tai a kö vet ke zõ al osz tály ba oszt ha tók:
a) szén ke ze lés,
b) blokk mû ve le tek (szén töl tés, fû tés/alá fû tés, kok szo lás, koksz ki to lás, koksz ol tás),
c) koksz ke ze lés és elõ ké szí tés,
d) a kam ra gáz össze gyûj té se, ke ze lé se, és a mel lék ter mé kek ki nye ré se.

Az in teg ri tás meg õr zé se ér de ké ben a kok szo lá si fo lya ma tok köz ben je len lé võ víz út ját és a szenny víz ke ze lés sel kap -
cso la tos in for má ci ó kat is fel tün te ti az út mu ta tó. 

3.1 ábra: Fény kép egy kok szo ló blokk ról (lát ha tó ak a kam rák, a fák lyák, a gáz gyûj tõ csõ va la mint a szén to rony)

A koksz gyár tás hoz szük sé ges mû ve le tek és fo lya ma tok tel jes so rá nak egy sze rû sí tett áb rá ját, mely egy ben az emisszió
for rá so kat is fel tün te ti, a 3.2. ábra mu tat ja be. 
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Kok szo ló üzem egyen le tes és za var ta lan mû kö dé se (PI/1)
A kar ban tar tók kal együtt mû köd ve (l. PI/2), és a tisz tí tó mû ve le tek kel együtt (l. PI/4) a kok szo ló kam rák egyen le tes és

za var ta lan üze me lé se a fo lya mat in teg rá ció leg fon to sabb mu ta tó ja. A fel lé põ hiba je len tõs hõ fok in ga do zá sok hoz és ki to -
lás köz ben a koksz be ra ga dá sá hoz ve zet. En nek kel le met len ha tá sa van a tûz ál ló anya gok ra és ma guk ra a kok szo ló kam -
rák ra, és a tö mí tet len sé gek és a hely te len üze mi ál la po tok nö ve ke dé sé hez ve zet het.

Az egyen le tes és za var ta lan üze me lés elõ fel té te le a ke men ce gé pek és -be ren de zé se i nek meg bíz ha tó sá ga.
A má sik elõ fel té tel az op ti má lis szén elõ ké szí tés – a kok szo ló mû op ti má lis mû kö dé se le he tõ leg egyen le tes szén ter he -

lést kí ván meg. A mo dern szén elõ ké szí tõ üze mek két ke ve rõ ga rat tal, törõ/osz tá lyo zó üzem mel, szál lí tó-, por ta la ní tó be -
ren de zé sek kel és to váb bi ki egé szí tõk kel – pl.: szén szá rí tó val vagy szén ada lé ko ló val – üze mel nek. A kok szo ló üze mek
csak ilyen mû ve le tek kel ké pe sek meg fe le lõ en mû köd ni.

A fû tött fe lü le tek hõ fok el len õr zé sé vel (mérõ esz köz a ki to ló rú don) meg ha tá roz ha tó a kam ra hõ fok el osz lá sa, amely a
fûtõ rend szer ha té kony sá gát jel zi. Ezen ered mé nye ken ala pul a ja ví tás és az op ti ma li zá lás.

A kok szo ló üzem emisszi ó já nak je len tõs ré sze a tö mí tet len ség bõl adó dik; re pe dé sek nél a fû tõ csa tor na és a kam ra kö -
zött és a de for má ló dott aj tók nál, aj tó ke re tek nél, an ke rosz lo pok nál. Ezek az emisszi ók nagy részt el ke rül he tõk egyen le te -
sebb és za var ta la nabb üze me lés sel. To váb bá ez a mu ta tó je len tõ sen nö vel he ti a kok szo ló mû élet tar ta mát.

A kok szo ló kam rák kar ban tar tá sa (PI/2)
A kok szo lók kar ban tar tá sa a fo lya mat-in teg rá ció egyik leg fon to sabb mu ta tó ja és az egyen le tes és za var ta lan üze me lés 

dön tõ té nye zõ je (l. PI/1).
A kar ban tar tást nem kam pány sze rû en, ha nem fo lya ma to san kell vé gez ni. Nem le het a kar ban tar tás nak fix vagy mi ni -

má lis pe ri ó du sa. Rend sze res prog ra mot kell kö vet ni, és kü lön le ge sen kép zett sze mély zet tel kell ki vi te lez ni (pl.: két mû -
szak ban). 

Né hány lé te sít mény nél pél dá ul az aláb bi prog ra mot al kal maz zák: 
a) Min den kam ra 3-3,5 éven te tel jes nagy ja ví tá son megy ke resz tül. Ez az zal jár, hogy a kam rát üre sen hagy ják egy

hét re azért, hogy a kö vet ke zõ mû ve le te ket vég re hajt sák:
b) min den gra fit le ra kó dás el tá vo lí tá sa a kam rá ból (fa lak, bol to zat),
c) a re pe dé sek oxi ter mi kus (ke ra mi kus) he gesz té se, a lyu kak és fe lü le ti sé rü lé sek tûz ál ló anyag gal tör té nõ ja ví tá sa,
d) a kam ra pad ló já nak ja ví tá sa ce ment ki ön tés sel,
e) haj szál re pe dé sek por be fú vá sos ja ví tá sa,
f) az aj tó ke ret szi ge te lé se i nek nagy ja ví tá sa fe szí tés sel és a ke ret után-ál lí tá sá val,
g) az aj tók tel jes nagy ja ví tá sa; a ré szek szét sze re lé se, tisz tí tá sa és össze ra ká sa; a fle xi bi lis tö mí té sek be ál lí tá sa. A sé -

rült aj tó-tég lák ki cse ré lé se; sok eset ben az ajtó tel jes új rat ég láz ása.
A há rom éven kén ti nagy ja ví tá son kí vül a fe szí tõ rend szert (ru gók, an ker ele mek stb.) rend sze re sen el len õr zik és ál lít -

ják.
A jó kar ban tar tás meg elõ zi a tûz ál ló fa la zat re pe dé sét és mi ni ma li zál ja a tö mí tet len sé get, az en nek kö vet kez té ben fel -

lé põ kam ra gáz emisszi ót. El ér he tõ az, hogy meg elõz zük a kam rák alá fû té sé bõl szár ma zó füst gá zok okoz ta, ké mény nél
lát ha tó fe ke te füs töt. To váb bá az aj tók és ke re tek kar ban tar tá sa, be ál lí tá sa és nagy ja ví tá sa meg elõ zi a lyu ka dást.

A kar ban tar tá si prog ra mot vég zõ kép zett sze mély zet költ sé ge ma gas, de az egyen le tes és za var ta lan üze me lés mér té ke 
job ban kép zett sze mély zet tel na gyobb ter me lé keny sé get biz to sít, így kom pen zál ja a költ sé ge ket.

Kam ra aj tó- és ke ret-tö mí té sek fej lesz té se (PI/3)
A kam ra aj tók gáz tö mör sé ge alap ve tõ, és el ér he tõ az aláb bi ak al kal ma zá sá val:
a) ru gó val fe szí tett, fle xi bi lis tö mí té sû aj tók hasz ná la ta;
b) az aj tók és a ke re tek kí mé le tes tisz tí tá sa min den mû ve let nél (l.: PI/4).
A már lé te zõ blok ko kat fel le het sze rel ni új, ru gó val fe szí tett szi ge telt aj tók kal, ha az aj tó ke ret és a pajzs le mez nem de -

for má ló dott. Eb bõl a szem pont ból az an ke rosz lo pok szi lárd sá ga fon tos sze re pet ját szik, mert a pajzs le mezt (ami a tég lá -
kat a he lyü kön tart ja) az an ke rosz lo pok ra sze relt ru gók meg fe le lõ en tart ják a he lyü kön.

Meg kell je gyez ni, hogy a hely zet el tér kis és nagy kam rák ese té ben. 5m-nél ala cso nyabb „kés pen ge” kam rák nál jó
kar ban tar tás sal kom bi nál va ha tá so san meg elõz he tõ az aj tó nál az emisszió.

A fle xi bi lis tö mí té sû aj tók spe ci fi kus emisszi ó ja sok kal ala cso nyabb, mint a ha gyo má nyos aj tó ké, fel té ve, hogy tisz tán 
tart ják azo kat. Az „új ge ne rá ci ós” aj tók le he tõ vé te szik, hogy az aj tók lát ha tó emisszi ó ját blok kon ként 5% alatt tart suk,
mind a gép-, mind a koksz ol da lon. Azon ban ta lál ha tunk pél dá kat jó ered mény re ha gyo má nyos („kés pen ge”) aj tók ra is
jól kar ban tar tott kis kam rák ese tén, és rossz ered mé nyek re is rosszul kar ban tar tott nagy kam rák fle xi bi lis tö mí té sû aj tó i -
nál is. Nagy kam rák nál a fle xi bi lis tö mí tés sok kal jobb le he tõ sé get kí nál a lég men tes zá rás ra. 
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Kam ra aj tók és ke ret tö mí té sek tisz tí tá sa (PI/ 4)

Sok régi eu ró pai kok szo ló mû ren del ke zik még min dig az ere de ti, nem ru gós ter he lé sû, tö mí tõ éles aj tók kal. Ezek ben
az üze mek ben a szi vár gó aj tók ko moly prob lé mát je lent het nek. Azon ban, jó kar ban tar tás sal (lásd PI/1 és PI/2) bár mi lyen 
a meg lé võ aj tók nál lát ha tó emisszió 10% alatt tart ha tó [Vos, 1995]. A kar ban tar tá si terv si ke re nagy mér ték ben függ a
sta bil kok szo lói fo lya ma tok tól, az ál lan dó kar ban tar tó sze mély zet tõl, a fo lya ma tos ál la pot kö ve tés tõl és az el ért ered mé -
nyek vissza jel zé sé tõl. Ja va solt egy sa ját aj tó kar ban tar tó mû hely fenn tar tá sa.

A kok szo ló kam ra aj tó i nak tisz tí tá sá ra al kal ma zott egyik mód szer a nagy nyo má sú víz su gár hasz ná la ta. Ez na gyon si -
ke res nek bi zo nyult. A nagy nyo má sú víz su ga ras kok szo lói kam ra aj tó-tisz tí tást azon ban nem le het min den cik lus ban vé -
gez ni. A min den cik lus ban ka pa ró kat hasz ná ló fej lett aj tó tisz tí tó rend sze rek szin tén jó ered mé nye ket ad nak.

A nagy nyo má sú víz su ga ras aj tó tisz tí tó rend szer le he tõ vé te szi, hogy vir tu á li san meg szün tes sék a lát ha tó emisszi ót –
95%-os idõ csök ke nést le het el ér ni (az EPA mód szer nek meg fe le lõ en).

Fi gye lem be kell ven ni azt, hogy a nagy nyo má sú víz su gár ral tör té nõ tisz tí tás szennye zett (szenny)vi zet hoz lét re. Ez a
kok szo ló blok kok ról szár ma zó víz zel együtt ke zel he tõ.

A sza bad gáz áram lás fenn tar tá sa a kok szo ló kam rá ban (PI/5)

A kok szo ló kam rát ál ta lá ban eny he túl nyo más alatt tart ják a kok szo lás fo lya mán. A ne ga tív nyo más le he tõ vé ten né,
hogy le ve gõ szi vá rog jon a kam rá ba, rész le ge sen le éget ve a kok szot, ami a kam ra tönk re me ne te lé hez ve zet. A ke men ce -
fe nék at mosz fé ri kus nyo má son kell le gyen. Ál ta lá nos sza bály ként a gáz gyûj tõ ben a túl nyo más (víz osz lop mm-ben) két -
szer ak ko ra kell le gyen, mint a kam ra ma gas sá ga mé ter ben ki fe jez ve. Így, egy mo dern 7 m ma gas kam ra ese tén a meg fe -
le lõ túl nyo más 14 víz osz lop mm kell le gyen. Egy ré geb bi 4 m ma gas kam ra ese té ben a gáz gyûj tõ túl nyo má sa 8 víz osz lop 
mm kell le gyen.

Ez a nyo más kü lönb ség szük sé ges ah hoz, hogy el tá vo lít sák a gá zo kat és a kát rányt a kok szo ló kam rá ból. A nyo más -
esést egy foj tó sze lep pel érik el a gáz gyûj tõ ki me ne ti vé gén, ahol a nyo más –80 víz osz lop mm.

A kok szo ló kam ra te te jé nél egy sza bad részt kell hagy ni, hogy le he tõ vé te gyék a gá zok nak és az el il ló kát rány nak,
hogy a fel szál ló csõ felé ára mol ja nak, amely, ki ala kí tás tól füg gõ en vagy a blokk gép ol da lán, vagy mind két ol da lán ta lál -
ha tók. A gáz áram lást aka dá lyoz hat ja a kam ra te te jét el érõ be töl tött szén, és ha a kam ra te te jét el tor la szol ja a ki ra kó dott
gra fit. Akár hány szor a gáz áram lást gá tol ja va la mi a kam rá ban, az aj tók nál és a töl tõ nyí lá sok nál szi vár gás fog je lent kez -
ni, mert az aka dály mö gött meg nö vek szik a túl nyo más.

Ezt a hely ze tet meg le het elõz ni a be töl tött szén meg fe le lõ el egyen ge té sé vel, a kok szo ló kam rák te te jé nek idõ sza kon -
kén ti gra fit men te sí té sé vel és a hattyú nya kak (nye reg csö vek) idõ sza kon kén ti tisz tí tá sá val (lásd PI/2 is).

A kam ra te tõn a koksz ki ra kó dá sát a kam ra fa lak men tén tör té nõ meg fe le lõ hõ el osz lás meg va ló sí tá sá val le het mi ni ma -
li zál ni.

A jó nyo más el osz lás a kok szo ló kam rá ban je len tõ sen csök ken ti a dif fúz emisszi ót és szi vár gást. To váb bá csök ken a
kam ra töl tet ki to lá si mû ve let so rán tör té nõ be ra ga dá sá nak koc ká za ta is.

Na gyobb kok szo ló kam rák (PI/8)

A szé le sebb és ma ga sabb kok szo ló kam rák ki fej lesz té se két fõ el ven alap szik: a na pon ta ki tolt kam rák szá má nak csök -
ken té sén és a tö mí té si fe lü le tek hosszá nak csök ken té sén.

A ma gas vagy szé les kam rá jú kok szo ló blok kok fõ jel lem zõ je (a ha gyo má nyos blok ko ké val össze ha son lít va) a nagy
blokk tér fo gat. Így adott ka pa ci tás ra az aj tó tö mí té sek hossza csök ken és csök ken a ki to lás gya ko ri sá ga is. A tö mí té sek re
kü lön le ges fi gyel met kell for dí ta ni, mi vel sok kal ne he zebb az ilyen kam rá kat gáz tö mö ren tar ta ni, el sõ sor ban a fel sõ és
alsó vé ge ken (Lásd PI/3).

Ki zá ró la go san az új üze mek kon cep ci ó já nál al kal maz ha tó. Tel je sen új já épí tett üzem ese té ben, bi zo nyos ese tek ben
ma ga sabb kok szo ló kam ra vá laszt ha tó a régi ala pok ra.

A ma gas kam ra aj tók sok kal in ten zí vebb kar ban tar tást igé nyel nek.

Vár ha tó a ki to lá si mû ve le tek bõl szár ma zó emisszió csök ke né se mi vel ke ve sebb ki to lá si mû ve let szük sé ges egy ton na
koksz elõ ál lí tá sá hoz, és az emisszió egye ne sen ará nyos a ki to lá sok szá má val. Mind azon ál tal az emisszi ós té nye zõ ket (az 
egy ton na koksz ra jutó emisszi ót) nem be fo lyá sol ja a na gyobb kam rák kal ren del ke zõ blok kok al kal ma zá sa.

Lát ha tó el szö kõ ajtó emisszi ók lép het nek fel.

A 3.1 táb lá zat né hány kok szo ló blokk jel lem zõ it mu tat ja.
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3.1. táb lá zat: Né hány kok szo ló blokk-tí pus jel lem zõi [Ei sen hut, 1998]

Jel lem zõ Mér tékegy ség Kis Kö ze pes
Ma gas

Huc kin gen Pros per Ka i sers tuhl

Mé re tek (hasz nos)

Ma gas ság m 4,5 6,0 7,85 7,1 7,63

Hosszú ság m 11,7 14,2 17,2 15,9 18,0

Szé les ség m 0,45 0,45 0,55 0,59 0,61

Hasz nos tér fo gat m3 22,1 36,4 70,0 62,3 78,9

Ter me lé keny ség tkoksz/kam ra 12,7 21,3 43,0 39,8 48,7

Kam ra szám 322 187 120 142 120

Összes kam ra nyí lás 2898 1496 1080 1278 1080

Tö mí té si fe lü let hossza km 10,5 6,9 6,0 6,2 5,5

Ki to lá sok szá ma 1/nap 430 257 128 138 115

Összes nyi tá si szám 1/nap 3870 2056 1152 1242 1035

Tisz tí tan dó tö mí té si fe lü let

hossza
km/nap 14,0 9,5 5,6 6,0 5,3

3.1.1. Szén ke ze lés (Szén elõ ké szí tés)
A szén elõ ké szí tés a kö vet ke zõ lé pé se ket fog lal ja ma gá ba:
1. A szén ki ra ko dá sa. A sze net ha jók ból vagy vo na tok ból szál lí tó rend szer re, vagy tá ro ló ba ürí tik. Rend sze rint nagy

da ru kat hasz nál nak mar ko lók kal. A szél szén por emisszi ót okoz hat.
2. A szén tá ro lá sa. A kok szo ló mû vek ál ta lá ban nagy szén tá ro ló te rü le tek kel áll nak össze köt te tés ben. A szél szén por

emisszi ót okoz hat. Kü lön fi gyel met kell for dí ta ni az el fo lyó víz meg fe le lõ ke ze lé sé re (üle pí tés).
3. A szén szál lí tá sa. A szén szál lí tás szál lí tó sza la gon tör té nik, épü le te ken kí vü li át adá si pon tok és úti szál lí tás ke rül het

szá mí tás ba.
4. A szén elõ ké szí té se. A szén elõ ké szí té se ré te ges ele gyí tés bõl, bun ker ele gyí tés bõl és tö rés bõl áll, ami szén por

emisszi ó hoz ve zet het. Ele gyí tés köz ben új ra fel hasz nált anyag, mint pl. kát rány ad ha tó hoz zá, amely il ló ve gyü le tek
emisszi ó já hoz ve zet het.

5. Szén to rony töl té se: szén por emisszió elõ for dul hat.
6. A töl tõ gép fel töl té se: szén por emisszió elõ for dul hat.

3.1.2. A kok szo ló blokk mun ka mû ve le tei
A kok szo ló blokk emisszi ó it te kint ve az aláb bi mû ve le tek do mi nál nak:
a) szén töl tés
b) a kam rák fû té se
c) kok szo lás
d) koksz ki to lás
e) koksz ol tás 
A 3.3. ábra a kok szo ló blokk el ren de zé sét mu tat ja be, a fõ emisszió for rá sok fel tün te té sé vel.
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3.3 ábra: Se ma ti kus ábra egy kok szo ló blokk ról az emisszió for rá sok fel tün te té sé vel

3.1.2.1. Szén töl tés
Szá mos tech ni ka lé te zik a po rí tott szén (70-85 % < 3 mm) be töl té sé re a töl tõ nyí lá so kon ke resz tül. A leg ál ta lá no sabb

tech ni ka a gra vi tá ci ós töl tés töl tõ ko csik kal (3.4. ábra). Ez le het egy ide jû, több fo ko za tú vagy lép csõ ze tes töl tés for du lat
sza bá lyo zott, víz szin tes ki épí té sû csi gás ada go ló val vagy for gó tá nyé rok kal. Más rend sze rek is le het sé ge sek. A rend szer -
tõl füg get le nül a szén áram lá sát kont rol lál ni kell. Ál ta lá nos in téz ke dé se ket ad nak meg az összes ilyen rend szer hez. Ezen
in téz ke dé sek cél ja az, hogy „por men tes” töl tést (csök ken tett emisszi ó jú töl tés) ér je nek el. 

A csõ ve ze té kes töl tés vagy dön gö lé ses töl tés rit kán al kal ma zott. A töl tõ nyí lá sok és a rend sze rek ge o met ri á ja ugyan
fon tos ele me a töl té si emisszió csök ken té sé nek.

A fo lya mat so rán meg kü lön böz te tünk:
a) emisszi ót a töl té si fo lya mat alatt,
b) a töl té si gá zok el szí vá sát és tisz tí tá sát,
c) a pla ní ro zó ajtó emisszi ó ját a szén pla ní ro zá sa köz ben a pla ní ro zó rúd dal,
d) a kam ra te tõ re hul ló anya gok ból a fel sza ba du ló emisszi ót.
A blokk konst ruk ci ó já tól füg gõ en egy vagy több kü lön bö zõ tech ni ka kom bi ná ci ó ja hasz nál ha tó.
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3.4 ábra: Kok szo ló kam ra töl té se töl tõ ko csi val (A le het sé ges emisszi ó kat nyi lak mu tat ják.)

A kam ra töl tés emisszi ó já nak mi ni ma li zá lá sa (EP/1)
A kam ra töl tést leg gyak rab ban gra vi tá ci ó san va ló sít ják meg töl tõ ko csik se gít sé gé vel. Há rom alap ve tõ tech ni kát hasz -

nál nak en nek meg va ló sí tá sá ra:
I/ „Füst nél kü li” töl tés. Ez a rend szer gáz tö mör csat la ko zást al kal maz a kok szo ló kam ra és a töl tõ ko csi kö zött. A kam -

rá kat gyor san meg töl tik ál ta lá ban négy vagy öt töl tõ nyí lá son ke resz tül. Az el szí vást gõz- vagy víz su gár szi vattyú val va -
ló sít ják meg a fel szál ló csõ hattyú nya ká ban.

II/ Szek ven ci á lis töl tés vagy lép csõ ze tes töl tés. A szek ven ci á lis vagy lép csõ ze tes töl tés ben a töl tõ nyí lá so kat sor ban,
egyi ket a má sik után töl tik fel. Ez a tí pu sú töl tés vi szony la go san hosszú idõt igé nyel. Az el szí vást a kam ra mind két vé gén 
meg va ló sít ják, vagy a két fel szál ló csõ hasz ná la tá val (ha van nak), vagy a fel szál ló csõ és a szom szé dos kam ra felé egy át -
kö tõ csõ hasz ná la tá val. A töl tõ ko csi és a kam ra kö zöt ti csat la ko zás nem gáz tö mör, de az el szí vás kö vet kez té ben vir tu á li -
san nem kö vet ke zik be emisszió, ha csak egyet len nyí lás kap cso ló dik a lég kör höz.

III/ Te lesz kó pi kus töm lõ vel tör té nõ töl tés vagy „ja pán töl tés”. Ezt a faj ta töl tést egy ide jû leg vég zik az (ál ta lá ban) négy 
da rab töl tõ nyí lá son ke resz tül. A kok szo ló kam ra és a töl tõ ko csi kö zöt ti csat la ko zást nem gáz tö mör, ha nem „te lesz kó pi -
kus kar man tyúk kal” zár ják le, me lyek bõl a gá zo kat ki szív ják és a gyûj tõ csö vek be ve ze tik a gáz gyûj tõ csõ és a töl tõ ko csi
kö zöt ti össze köt te té sen ke resz tül. A ki szí vott gá zo kat el ége tik és ezt kö ve tõ en egy szi lárd szem cse fel fo gó be ren de zé sen
ve ze tik ke resz tül, amely a ta laj szint jén ta lál ha tó. Egyes ese tek ben a ki szí vott gá zo kat a töl tõ ko csi ban ke ze lik.

A töl tést meg le het va ló sí ta ni a szén csõ ve ze té ke ken ke resz tü li szál lí tá sá val is. A csõ ve ze té kes töl tés re két rend szert
fej lesz tet tek ki:

a) Egy köz pon ti csõ ve ze ték rend szer csat la ko zás sal min den kam rá ra.
b) Egy töl tõ ko csi ra csat la ko zó ve ze ték, me lyen ke resz tül a kam rá kat meg töl tik.
A szén elõ me le gí tés le he tõ vé te szi a csõ ve ze té kes töl tést.
A töl tés utá ni egyen ge té si fo lya mat alatt az egyen ge tõ rúd és az egyen ge tõ aj tó kö zöt ti záró tö mí tés mi ni ma li zál hat ja az 

egyen ge tõ aj tón ke resz tü li emisszi ót.

A töl té si emisszi ók na gyon ala cso nyak le het nek ezen rend sze rek mind egyi ké nél. A leg fon to sabb meg ha tá ro zó té nye -
zõ a kok szo ló kam rá ban és a töl tõ te lesz kóp ban ural ko dó túl nyo más. Egyes rend sze rek sok kal több üze mel te té si prob lé -
mát okoz hat nak, mint má sok. 

A töl tés bõl szár ma zó emisszi ót ne héz szám sze rû sí te ni, de ál ta lá ban < 30 má sod perc lát ha tó emisszió el ér he tõ. 10 má -
sod perc nél ki sebb lát ha tó emisszió op ti má lis fel té te lek mel lett ér he tõ el. 

A be szá mo lók sze rint a szi lárd szem cse emisszió a töl tõ töm lõ vel és a töl tõ ko csin lévõ por gyûj tõ egy ség gel el lá tott
blok ko kon ke ve sebb, mint 5 g/t koksz (<50 mg/Nm3). Eb ben az eset ben a ki szí vott gázt el en ge dés elõtt el ége tik.

3.1.2.2. A kam rák fû té se
Az egyes kok szo ló kam rá kat fû tõ fa lak vá laszt ják el egy más tól. Ezek bi zo nyos szá mú fû tõ csa tor nát tar tal maz nak, csa -

tor nán ként égõ vel és egy vagy több le ve gõ-be ve ze tõ vel, a kok szo ló kam ra ma gas sá gá tól füg gõ en. Az át la gos égõ-idom -
kõ hõ mér sék le tet – amely a fû tõ csa tor na mû kö dé sét jel lem zi – rend sze rint 1150 és 1350 °C kö zött ál lít ják be. Ál ta lá ban
tisz tí tott kam ra gázt hasz nál nak tü ze lõ anyag ként, de más gá zok is hasz nál ha tók, mint a (dú sí tott) ko hó gáz.
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Az ener gia fel hasz ná lás ha té kony sá gá nak nö ve lé se cél já ból, re ge ne rá to ro kat he lyez nek el köz vet le nül a kam rák alatt a 
füst gáz ból szár ma zó hõ hasz no sí tá sá ra, az égés le ve gõ vagy a ko hó gáz elõ me le gí té sé re. 

A 3.5. ábra egy koksz ke men ce fû tõ rend sze rét mu tat ja váz la to san az emisszi ós pon tok kal együtt. Ha a fû tõ fa lak nem
tel je sen gáz tö mö rek a re pe dé sek mi att (ami na gyon gya ko ri eset), a kam ra gáz a füst gáz ba ke rül, és vele együtt emit tá ló -
dik a ké mé nyen ke resz tül.

3.5 ábra: Az alá fû tés se ma ti kus áb rá ja, a le het sé ges emisszi ók kal együtt

A be mu ta tott konst ruk ció egy egy lép csõs ége tés, azon ban nap ja ink ban a leg mo der nebb üze mek több lép csõs ége tés sel 
ren del kez nek, kam ra gázt hasz nál nak tü ze lõ anyag ként, ame lyet elõt te kén te le ní tet tek.

Emisszió csök ken tés a kok szo ló kam rák alá fû té se kor (PI/6)

A kok szo lá si fo lya mat hoz szük sé ges hõt a gáz ne mû tü ze lõ anyag fû tõ csa tor nák ban (fû tõ já ra tok ban) tör té nõ el ége té sé -
vel biz to sít ják. A hõ a tûz ál ló tég la fa la za ton ke resz tül hõ ve ze tés sel jut a kok szo ló kam rá ba. A kok szo ló kam rá ban ma ga -
sabb hõ mér sék let rö vi debb ki gá zo sí tá si idõt ered mé nyez. A kok szo ló blok kok alá fû té se kor ke let ke zõ leg fon to sabb
szennye zõ anya gok az NOx, SO2 és a szi lárd anya gok.

Az SO2 ki bo csá tás szint je szo ro san kap cso ló dik a tü ze lõ anyag kén tar tal má hoz. Kö vet ke zés kép pen az SO2 ki bo csá tást
a tü ze lõ anyag kén tar tal má nak mi ni ma li zá lá sá val le het csök ken te ni. Ál ta lá ban (dú sí tott) ko hó gázt vagy kam ra gázt hasz -
nál nak a kok szo ló blok kok alá fû té sé re. A kam ra gáz kén tar tal ma a kam ra gáz gáz tisz tí tó üze me kén te le ní té si tel je sít mé -
nyé tõl függ. A kam ra gáz H2S tar tal ma 50 mg/Nm3–1000 mg/Nm3 kö zött vál toz hat, a kén te le ní té si el já rás tól és an nak ha -
tás fo ká tól füg gõ en. Amennyi ben nem al kal maz nak kén te le ní tést (ami je len leg is fenn ál ló hely zet egyes üze mek ese té -
ben az EU-ban), a H2S tar ta lom el ér he ti a 8000 mg H2S/Nm3 ér té ket is. A dú sí tott ko hó gáz kén tar tal ma ala csony. A kam -
ra gáz kén te le ní té si fo lya ma tá nak egyik fõ pa ra mé te re a gáz hõ mér sék le te.

Az SO2 és a szi lárd anyag emisszió je len tõ sen meg nö ve ked het, ha nyers kam ra gáz szi vá rog a kam rá ból a fû tõ fa lak re -
pe dé se in, és a tü ze lõ anyag gal együtt elég (lásd még EP/3).

Az NOx ese te va la me lyest bo nyo lul tabb. A ke let ke zõ NOx majd nem tel jes mennyi sé gé ben ter mi kus-NOx-bõl áll,
amely az N2 és O2 kö zöt ti re ak ci ó ból ke let ke zik a láng ban. A ter mi kus-NOx kép zõ dé se szo ro san kap cso ló dik a láng
csúcs hõ mér sék le té hez és O2-kon cent rá ci ó já hoz. Köz ve tet ten az NOx-ki bo csá tás kap cso ló dik a tü ze lõ anyag hoz is (dú sí -
tott ko hó gáz vagy kam ra gáz), és a hasz nált szén tí pu sá hoz is, a szén faj la gos töl tet tö me gé hez, a ki gá zo sí tá si idõ höz és a
kok szo ló kam ra méreteihez.

Az NOx-kép zõ dés csök ken té sé nek leg ha té ko nyabb mód ja a láng hõ mér sék let csök ken té se a fû tõ csa tor nák ban. A cél
te hát a hi deg láng gal tör té nõ tü ze lés. Há rom mód szer mu tat ko zott ha té kony nak en nek el éré sé re:
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1. Füst gáz re cir ku lá ció. A kok szo ló blokk ból szár ma zó füst gá zo kat be ke ve rik a tü ze lõ anyag ba és az égés le ve gõ be. Az
ala cso nyabb O2- és ma ga sabb CO2-kon cent rá ció csök ken ti a láng hõ mér sék le tét. Mind amel lett, a füst gáz re cir ku lá ció
elõ me le gí tõ ha tá sa el len té tes a hõ mér sék let csök ken té si ha tás sal.

2. Sza ka szos tü ze lés. Az égés le ve gõ több lép csõ ben tör té nõ ada go lá sa kö vet kez té ben az égé si fel té te lek el len õr zöt -
teb bek ké vál nak, és csök ken az NOx-kép zõ dés.

3. Ala cso nyabb ki gá zo sí tá si hõ mér sék let. Az ala cso nyabb ki gá zo sí tá si hõ mér sék let nek ha tá sa van a gaz da sá gi szem -
pon tok ra és a kok szo ló blok kok ener ge ti kai ha tás fo ká ra. Az ala cso nyabb ki gá zo sí tá si hõ mér sék let ala cso nyabb fû tõ já rat
hõ mér sék le tet igé nyel, ami nek kö vet kez mé nye a ke ve sebb NOx-kép zõ dés.

Ezen túl, a fû tõ já rat hõ mér sék le tet (és így az NOx-kép zõ dést) is csök ken te ni le het, mi köz ben úgy tart ják fenn a nor mál
ki gá zo sí tá si hõ mér sék le tet, hogy csök ken tik a tûz ál ló tég la fa lon ke resz tü li hõ mér sék let gra di enst a fû tõ já ra tok tól a kok -
szo ló kam ra bel se je felé. Ezt vé ko nyabb tég lák és jobb hõ ve ze té sû tûz ál ló anya gok hasz ná la tá val le het el ér ni. Ré geb ben,
a fû tõ já ra tok 1320°C-os hõ mér sék le te a kok szo ló kam rák 1180°C-os hõ mér sék le tét ered mé nyez te. Nap ja ink ban, a
1200°C-os kok szo ló kam ra hõ mér sék le tet ugyan az zal a fû tõ já rat hõ mér sék let tel le het el ér ni, a vé ko nyabb tég lák nak
köszönhetõen.

A fo lya mat-in teg rált NOx-csök ken té si in téz ke dé se ket az új üze mek nél le het al kal maz ni. A hõ mér sék let csök ken té se a
meg lé võ üze mek ben hosszabb ki gá zo sí tá si idõt és a név le ges ka pa ci tás alat ti üze me lést fog ered mé nyez ni.

A meg lé võ üze mek ese té ben fo lya mat-in teg rált NOx-csök ken té si in téz ke dé sek nél kül – mint pl. a sza ka szos égés le ve -
gõ be ada go lás – az el ér he tõ NOx szin tek 1300 g/t koksz–1900 g/t koksz (600–1500 mg/Nm3, 5% O2 ese tén) tar to mány -
ban van nak. Azok az üze mek, me lyek fo lya mat-in teg rált NOx-csök ken té si in téz ke dé se ket ve zet tek be,
450–700 g NOx/t koksz (500–700 mg/Nm3 kon cent rá ció 5% O2 ese tén) ki bo csá tás sal ren del kez nek.

Ha a nyers gáz hû tõk hû tõ ka pa ci tá sát meg nö ve lik, hogy ja vít sa a kén te le ní té si ha tás fo kot, az ener gia fel hasz ná lás meg -
nö vek szik, és a le het sé ges hõ emisszió szin tén meg nö vek szik. 

3.1.2.3. Kok szo lás
A kar bo ni zá ció fo lya ma ta a szén be töl tés után azon nal meg kez dõ dik. A fel sza ba du ló gáz 22-32 %, a ned ves ség kö rül -

be lül 8-11 szá za lé ka a be töl tött szén nek. Ezt a nyers kam ra gázt fel szál ló csö ve ken ke resz tül szív ják el a gáz gyûj tõ csõ be.
En nek a gáz nak a ma gas fû tõ ér té ke le he tõ vé te szi, hogy a tisz tí tás után fû tõ anyag ként hasz nál ják fel (pl.: blok kok fû té sé -
re). A sze net a fen tebb le írt fû tõ rend szer he ví ti, és a kok szo ló kam rá ban ma rad, amíg a szén kö ze pe el éri az 1000 – 1100
°C-os hõ mér sék le tet.

A ke men ce szé les sé gé tõl és a fû tés kö rül mé nye i tõl füg gõ en a kok szo lás 14-24 órát vesz igény be. 
A 3.6. ábra a fõ emisszi ós he lye ket jel zi kok szo lás köz ben. Az emisszió tör tén het az aj tón ke resz tül a töl tõ nyí lá so kon,

a fel szál ló csö vön ke resz tül, vagy akár a fal re pe dé se in át, kam ra gáz emisszió a fû tõ gá zo kon ke resz tül tör tén het.
1000 kg szén bõl 750–800 kg koksz és kb. 325 m3 kam ra gáz (kb. 187 kg) ke let ke zik. Azon ban meg kell je gyez ni, hogy

a koksz ho zam, il let ve a kam ra gáz ter me lés és össze té tel nagy ban függ a szén össze té te lé tõl és a kok szo lá si idõ tõl.

3.6 ábra: Egy kok szo ló kam ra fû té se és a le het sé ges emisszi ók a ki gá zo sí tá si idõ alatt
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Vissza nye rés nél kü li kok szo lás (PI/9)
A vissza nye rés nél kü li (non-re co ve ry) kok szo lá si el já rás ban lé nye gi leg a kok szo lá si fo lya mat ból fel sza ba du ló kát -

rány és gá zok tel jes mennyi sé gét a kam rá ban és a talp csa tor ná ban el ége tik. A vissza nye rés nél kü li kok szo lá si fo lya mat a
ha gyo má nyos tól el té rõ kok szo ló blokk ki vi telt igé nyel. Nincs szük ség kam ra gáz-ke ze lõ és szenny víz ke ze lõ üzemre.

A rész le ges égés hez szük sé ges pri mer le ve gõt a kok szo ló kam rá ba jut tat ják -az aj tók ban el he lye zett nyí lá so kon ke -
resz tül- a töl tet fölé. Ez a rész le ges égés biz to sít ja a kok szo lás hoz szük sé ges hõt a kam ra te te jén („kam ra ko ro na”). A pri -
mer le ve gõ mennyi sé gét úgy sza bá lyoz zák, hogy a kam ra ko ro ná nál a kí vánt hõ mér sék le tet tart has sák.

A rész le ge sen elé gett gá zok a kam ra fa la kon ta lál ha tó nyí lá so kon hagy ják el a kam rát és lép nek be a talp csa tor ná ba. A
talp csa tor ná ba sze kun der le ve gõt ada gol nak a tel jes égés el éré se cél já ból. A sze kun der égés bõl szár ma zó hõt a tûz ál ló
anyag ból ké szült alj za ton ke resz tül hõ ve ze tés sel jut tat ják a kam rá ba.

A füst gá zo kat egy gyûj tõ ve ze ték be ve ze tik és hul la dék hõ-hasz no sí tó ka zá non ve ze tik ke resz tül a lég kör be tör té nõ ki -
en ge dés elõtt. A tel jes rend szer az at mosz fé ri kus nyo más nál ala cso nyabb nyo má son üze mel.

A kam rák jó val szé le seb bek és ala cso nyab bak, mint a ha gyo má nyos mel lék ter mék vissza nye ré ses ki vi te lû ek. Mind -
azon ál tal a kam ra töl te tek nagy sá ga össze ha son lít ha tó. 

A 3.2 táb lá zat a vissza nye rés nél kü li kok szo ló kam rák jel lem zõ ter ve zé si ada ta it tar tal maz za.

3.2. táb lá zat: Vissza nye rés nél kü li kok szo ló kam ra ter ve zé si jel lem zõi – [Kno e zer, 1991] alap ján

Jel lem zõ Ér ték

Kam ra hossza 15,6 m

Kam ra szé les sé ge 4,2 m

Kö zép vo nal tá vol ság 5,2 m

Töl tet tö meg 23 – 43 t

Ki gá zo sí tá si idõ (név le ges) 24 – 48 óra

A kok szo ló kam rák ál ta lá no san hasz nált töl té si mód sze re a szén be ej té se egy töl tõ ko csi ból a kam rá ba a töl tõ nyí lá so -
kon ke resz tül. A vissza nye rés nél kü li kok szo lá si rend szer ben a töl tést a gép ol da li aj tó nyí lá son ke resz tül vég zik egy
kom bi nált ki to ló/töl tõ gép se gít sé gé vel.

Ki zá ró lag tel je sen új üzem kon cep ci ó ként le het al kal maz ni.
A 3.3. táb lá zat szám ada to kat tar tal maz a vissza nye rés nél kü li kok szo lás emisszi ó i ra vo nat ko zó an. Az ér té kek

emisszió csök ken té si rend szer nél kü li kok szo lás ra vo nat koz nak. Az egyik üzem ben a füst gá zok egy ré szét ter mi kus szá -
rí tó ban mos sák, de a töb bi kam ra füst gáz tisz tí tás nél kül üze mel.

3.3. táb lá zat: Vissza nye rés nél kü li kok szo lás ki bo csá tá sai emisszió-csök ken tés nél kül – [Kno er zer, 1991] alap ján; a
g/t szén bõl szá mít va, fel té te lez ve, hogy 1 t szén bõl 0,78 t koksz ke let ke zik 

Össze te võ Mér ték egy ség Ér ték Mér tékegy ség Ér ték

Szi lárd anyag mg/Nm3 n.a. g/t koksz 1960

SO2 mg/Nm3 n.a. g/t koksz 7000

NOx mg/Nm3 n.a. g/t koksz 380

CO mg/Nm3 n.a. g/t koksz 77

Ez az üze mi kon cep ció lé nye ge sen ke ve sebb ke reszt ha tást okoz, mint a ha gyo má nyos kok szo ló blok kok. Mind amel -
lett, a blokk fû tés ké mé nyé bõl szár ma zó SO2 és szi lárd anyag ki bo csá tás ma ga sabb, mint a ha gyo má nyos kok szo lás ese -
tén. Amennyi ben mo só tor nyot al kal maz nak az SO2 és szi lárd anyag ki bo csá tás csök ken té sé re, szennye zett szenny víz ke -
let ke zik. A je len leg épí tés alatt álló üze met füst gáz kén te le ní tõ be ren de zés sel is fel sze re lik. 

A vissza nye rés nél kü li kok szo lás hát rá nya a kok szo ló kam rák ál tal el fog lalt nagy fe lü let, víz szin tes el he lyez ke dé sük
kö vet kez té ben.

A rész le ges égés ki sebb ko hó koksz-ki ho za talt ered mé nyez.
Az in teg rált acél mû vek ben na gyon ne héz nek tû nik gaz da sá gi lag nye re sé ges ener ge ti kai kap cso la tot ki ala kí ta ni a

vissza nye rés nél kü li kok szo lás és a meg lé võ ener gia há ló zat kö zött.
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A fel szál ló csö vek és a töl tõ nyí lá sok tö mí té se (EP/2)
A ki gá zo sí tá si idõ szak fo lya mán a kok szo ló kam ra nyí lá sa i ból szár ma zó dif fúz emisszi ó kat ezek nek a nyí lá sok nak a

ha té kony tö mí té sé vel le het mi ni ma li zál ni a ki to lá si és töl té si mû ve le tek után. Mind azon ál tal, az ilyen in téz ke dé sek csak
ak kor le het nek si ke re sek, ha fi gyel mes kar ban tar tás sal és tisz tí tás sal kap cso lód nak össze [Ei sen hut, 1988].

A víz zá ras tö mí té sû fel szál ló csö vek szab vá nyos fel sze re lé sek a leg több új kok szo ló mû ben (ld. 3.7. ábra).

3.7. ábra: Egy kok szo ló kam ra fel szál ló csö ve

Ki egé szí tés ként sok ré geb bi kok szo ló blok kot is fel sze rel nek víz zá ras fel szál ló csõ vel. A víz zár na gyon ha té kony le -
het, amennyi ben a víz el lá tó és el fo lyó ve ze té ke ket el tö mõ dés men te sen tart ják. Nap ja ink ban a töl tõ nyí lá sok szi vár gás -
men te sen tar tá sá ra az a leg jobb mód szer, ha óva to san be ta paszt ják azo kat egy agyag-víz szusz pen zi ó val.

Al kal maz ha tók mind az új, mind a régi üze mek ben. Az új üze mek ben a fel szál ló csö vek és a töl tõ nyí lá sok ki vi te lét op -
ti ma li zál ni le het, hogy csök kent sék az el szö kõ emisszi ót.

A víz zá ras fel szál ló csö vek je len tõs mér ték ben csök ken te ni fog ják a szi lárd anyag, a CO és a szén hid ro gén emisszi ót.
A szi vár gá sok gya ko ri sá gá ban ki fe jez ve (az összes töl tõ nyí lás szá má nak szá za lé ká ban), a ta pasz tott fe de lek ese té ben a
töl tõ nyí lá sok ma xi mum 1%-ánál van nak lát ha tó szi vár gá sok.

A víz zá ras fel szál ló csö vek nél szenny víz ke let ke zik. Mind amel lett, eze ket a szenny vi ze ket bi zo nyos ese tek ben vissza
le het for gat ni az am mó ni ás víz tar tály ba, vagy be le het ve zet ni az am mó nia ki haj tó ba. A víz re cir ku lál ta tá sá ra hasz nált
szi vattyúk vil la mos ener gi át fo gyasz ta nak. A töl tõ nyí lá sok ta pasz tá sa nem okoz szá mot te võ ke reszt ha tást.

A kok szo ló kam ra és a fû tõ csa tor na kö zöt ti szi vár gás mi ni ma li zá lá sa (EP/3)
A kok szo ló kam rák fo lya ma tos és rend sze res kar ban tar tá sá nak vég zé sé vel, a PI/2-nek meg fe le lõ en, el ke rül he tõk a

tég la fa la za ton ke resz tü li szi vár gá sok. A tég la fa la za tok re pe dé se in ke resz tü li szi vár gás le he tõ vé te szi, hogy a kam ra gáz
dú sít sa az alá fû tés füst gá zát. Ez to váb bi SO2, szi lárd anyag és szén hid ro gén emisszi ót okoz. A re pe dé sek je len lé tét
könnyen ész re le het ven ni a tü ze lés fo lya mán a kok szo ló blokk ké mé nyén ke resz tül tá vo zó fe ke te füst alap ján. Azon ban
nem könnyû be azo no sí ta ni, hogy me lyik kok szo ló kam ra szi vá rog. A re pe dé sek he lyé nek azo no sí tá sá nak egyik tech ni -
ká ja egy üres kam ra mind két ol da li fû té se. A re pe dé sek he lyét a kam rá ban a fa la kon át ha to ló lángok mutatják.

A tûz ál ló fa la za tok re pe dé se it, lyu ka it és egyéb ká ro so dá sa it ha té ko nyan ki le het ja ví ta ni oxi ter mi kus he gesz tés sel,
szi li kát he gesz tés sel, és szá raz vagy ned ves tûz ál ló ce ment tel tör té nõ szó rás sal. Né hány ki vé te les eset ben szük sé ges sé
vál hat a fa la zat fel újí tá sa is. Csak meg lé võ üze mek nél al kal maz ha tó tech ni ka.

Az emisszi ót majd nem nul lá ra le het csök ken te ni, ha a por lasz tást meg fe le lõ en al kal maz zák, és fi gye lem mel kí sé rik a
re pe dé sek ki ala ku lá sát. Eb bõl a szem pont ból szin tén na gyon fon tos a kok szo ló kam rák fa la za tá nak mi nõ sé ge és ál la po ta.
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3.1.2.4. Koksz ki to lás és ol tás
A tel je sen ki állt kok szot a kam rá ból a ki to ló gép ki to ló rúd já val egy kon té ner be tol ják ki (3.8-as ábra). A le ve gõ oxi -

gén jé vel érint kez ve a koksz azon nal égni kezd. A kon té ner ál ta lá ban a kok szol tó ko csi, amely az ol tó to rony ba szál lít ja a
for ró kok szot. Itt a kok szot nagy mennyi sé gû víz zel le olt ják. A víz nek az a ré sze ami nem pá ro log el, össze gyûjt he tõ és
fel hasz nál ha tó a kö vet ke zõ ol tás nál, meg elõz ve ez zel a szenny víz emisszi ót.

A szá raz koksz ol tás ként is mert mód szer nél az ol tó ko csi a for ró kok szot egy füg gõ le ges ol tó kam rá ba vi szi. Inert ol tó -
gáz cir ku lál a le ve gõ tõl el zárt kam rá ban, így meg aka dá lyoz va az égést a koksz hû té se so rán. A gázt hõ cse ré lõ ben hû tik
le, a hõ ener gia vissza nye rés cél já ból.

3.8 ábra: A koksz to lá sa az ol tó ko csi ba és a le het sé ges ki bo csá tá si pon tok

Szá raz koksz ol tás (PI/7)
Egy sváj ci sza ba da lom ra ala poz va, a koksz szá raz ol tá si el já rá sát (CDQ) ipa ri szin ten el sõ ként a volt Szov jet uni ó ban

fej lesz tet ték ki az 1960-as évek ele jén (úgy ne ve zett Gip ro koksz el já rás). A cél olyan kok szo ló mû vek ben való al kal ma -
zás, ahol na gyon hosszú, ko moly hi deg idõ sza kok van nak, mint pél dá ul Szi bé ria, Finn or szág, Len gyel or szág, ahol a
koksz ned ves ol tá sa ne héz kes vagy ép pen ség gel le he tet len. Emel lett, az ilyen tar to má nyok ban lévõ üze mek je len tõs
mennyi sé gû ener gi át igé nyel nek fû té si (gõz és/vagy vil la mos ener gia), csõ ve ze ték kí sé rõ és ki me le gí té si cél já ra [Buss -
mann, 1985]. A ké sõb bi ek ben, a ja pán ener gia el lá tá si piac spe ci á lis szer ke ze te kö vet kez té ben ott is al kal maz ták a Gip ro -
koksz el já rást, ami to váb bi szisz te ma ti kus fej lesz té se ken esett át hoz zá ve tõ leg 1973-tól kezdõdõen. 

A 3.9. ábra egy je len le gi szá raz ol tó be ren de zés el ren de zé sét mu tat ja, ami egy ak na sze rû hû tõ egy ség bõl, a hõ hasz no sí -
tó ka zán ból és a gáz re cir ku lá ló rend szer bõl áll.

3.9. ábra: A szá raz kok szol tó üzem sé má ja [Schön muth, 1994]

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 163

 



A ki ál lott koksz ere de ti leg köz vet le nül a blokk ról, vagy egy kon té ner és egy eme lõ szer ke zet se gít sé gé vel a hû tõ egy -
ség be ke rül, ahol a kok szot egy nyí lá son ke resz tül az ak ná ba ürí tik. Ahogy a koksz osz lop ál lan dó se bes ség gel ha lad  le -
felé, át ad ja az ér zé kel he tõ hõ tar tal mát az el len áram ban áram ló inert gáz tö meg nek. A le hû tött kok szot (180–200°C) az
akna al ján ada go ló se gít sé gé vel ki rak ják az ak ná ból és szál lí tó sza lag gal a meg fe le lõ be ren de zés hez szál lít ják. A gáz, me -
lyet a ven ti lá tor re cir ku lál tat, 750–800°C-os, el len ára mú hõ hasz no sí tó ka zán ban hûl le, ahol gõz ke let ke zik [hoz zá ve tõ -
leg 0,5 t (480°C, 60 bar) gõz /t koksz]. Ez után a gáz vissza jut a hû tõ ak ná ba. Dur va-és fi nom por-le vá lasz tók biz to sít ják,
hogy a ka zán és a ven ti lá tor véd ve le gyen a gáz ál tal ma gá val ra ga dott koksz por tól. A koksz utó la gos gá zo so dá sa kö vet -
kez té ben az inert gáz fel dú sul szén mon oxid ban és egyéb össze te võk ben, ami szük sé ges sé te szi idõ rõl idõ re a gáz el en ge -
dé sét. A gáz fe les le get por ta la ní tó be ren de zé sek ben ke ze lik, cél sze rû en por zsá kok ban, hogy a ma ra dék por tar ta lom
5 mg/Nm3 alat ti le gyen. Ez után a kok szo ló blokk fû tõ gá zá ba ke ve rik bele [Schön muth, 1994; Buss mann, 1985]. A hoz zá -
ve tõ le ge sen 50 Nm3/t koksz ese té ben a gáz fe les leg vi szony la go san ki csi.

A szó szo ros ér tel mé ben vett szá raz koksz ol tás al kal maz ha tó mind az új, mind a meg lé võ üze mek ben. A szá raz koksz -
ol tás kor lá to zott al kal ma zá sa kö vet kez té ben min den szá raz ol tó be ren de zés sel el lá tott üzem nek szük sé ge van egy ned -
ves ol tó ra is.

A szá raz ol tó elõ nye a ned ves ol tás sal szem ben az ener gia vissza nye rés és a jobb kör nye ze ti tel je sít mény (csök ken tett
por-, szén mon oxid- és kén hid ro gén ki bo csá tás).

A szá raz ol tás sal hoz zá ve tõ leg 0,5 t (480°C, 60 bar) gõz/t koksz nyer he tõ, ami 1,5 GJ/t kok szot je lent, és el ke rü lik a ki -
por zást. Mind amel lett meg kell ol da ni a ka zá nok je len tõs eró zi ó já nak prob lé má ját [Ri ta mä ki, 1996].

Ami kor a por ki bo csá tás sal fog lal ko zunk, fi gye lem be kell ven ni mind a koksz ol tást, mind pe dig a koksz to váb bi ke ze -
lé sét és ros tá lá sát. Az egyik kok szo ló mû ben pél dá ul a koksz moz ga tá sa és ros tá lá sa szük sé ges sé tet te ki egé szí tõ hû té si
lép csõ be sze re lé sét (mely a koksz hõ mér sék le tét 80°C alá csök ken ti). A szá raz kok szot ned ve sí te ni kell, így 1% ned ves -
ség tar ta lom ke let ke zik. Ál ta lá ban nincs je len tõs kü lönb ség a por ki bo csá tás ban az ezek kel az in téz ke dé sek kel el lá tott
szá raz ol tó és az emisszió-mi ni ma li zált ned ves ol tó kö zött (lásd EP.5).

Je len tõs el té rés van a CO ki bo csá tás ban, a gáz fe les leg el en ge dé se mi att a gáz re cir ku lá ci ós rend szer bõl. A szá raz ol tó
ala cso nyabb H2S ki bo csá tá sa nem je len té keny az in teg rált acél mû át fo gó kén ki bo csá tá sá val össze ha son lít va.

A szá raz kok szol tó be ren de zés hát rá nya a szi lárd anyag ki bo csá tás azo kon a he lye ken, ahol a szá raz kok szot moz gat -
ják [Ei sen hut, 1988; Schön muth, 1994]. Eze ket a ki bo csá tá so kat por lasz tá sos ned ve sí tés sel vagy zárt szál lí tó sza la gon
tör té nõ szál lí tás sal le het el ke rül ni. El sõ sor ban azo kon a he lye ken, ahol nagy tá vol ság ra kell szál lí ta ni a kok szot (pél dá ul
a nem in teg rált kok szo ló mû vek nél) ma gas szin tû szi lárd anyag emisszió lép het föl.

A ven til lá to rok vil la mos ener gia fo gyasz tá sa, a kü lön bö zõ por ta la ní tó esz kö zök mû köd te té se, stb. nem  elhanyagol -
ható té tel.

A szá raz kok szol tó be ren de zés dön tõ té nye zõi a gaz da sá gi szem pon tok. A be ru há zá si és üze mel te té si költ sé gek na -
gyon ma ga sak. Hoz zá ve tõ leg 10–15-ször ma ga sabb, mint egy ned ves ol tó be ren de zés üze mel te té si költ sé ge (be le ért ve az 
ol tó tor nyot, üle pí tõ tar tá lyo kat, szi vattyú kat, stb.). Mi több, ned ves ol tót kell fel sze rel ni ki egé szí tés ként a szá raz kok -
szol tó be ren de zés kor lá to zott hasz nál ha tó sá ga mi att. A je len té sek sze rint a be ru há zá si költ sé gek 15–20-szor ma ga sab -
bak le het nek. Kö vet ke zés kép pen az EU-ban nem le het gaz da sá go san üze mel tet ni egy szá raz kok szol tó be ren de zést. Ez
az oka an nak, hogy ezt a tech ni kát csak né hány eset ben al kal maz zák. A gaz da sá gi ha té kony ság köz vet le nül az ener gia -
árak szintjétõl függ.

A koksz ki to lás por ta la ní tá sa (EP/4)
Több rend szert fej lesz tet tek ki, hogy csök kent sék a ki to lás fo lya mán fel lé põ szi lárd anyag emisszi ót:
Koksz ol da li zá ró bur ko lat, be le ért ve az el szí vást és por ta la ní tást
A szi lárd anya got egy koksz ol da li zá ró bur ko lat se gít sé gé vel tá vo lít ják el és szû rõ zsá kok se gít sé gé vel por ta la nít ják.
Hu zat sza bá lyo zó er nyõ rend szer
A ned ves mo só to rony el vén mû kö dik és a por ral te lí tett gá zok hõ áram lá sát al kal maz za, mi a latt szá ra zon tart ja a kok -

szot, így el ke rül ve a kén hid ro gén kép zõ dé sét.
Kon té ner ko csi
A kok szot a kam rá ból köz vet le nül egy kon té ner ko csi ba tol ják ki. A koksz nem ke rül kap cso lat ba oxi gén nel és csak kis 

mennyi sé gû szi lárd anyag emisszió kö vet ke zik be. Ál ta lá ban a koksz szá raz ol tá sá val együtt al kal maz zák (lásd PI/7).
Koksz át adó gép (in teg rált) er nyõ vel és mo bil por ta la ní tó ké szü lék kel
A szi lárd anya got a koksz át adó ko csi ra in teg rált ha rang se gít sé gé vel szív ják el.
Koksz át adó gép (in teg rált) er nyõ vel és ál lan dó ve ze ték kel és ál lan dó gáz tisz tí tó val, le he tõ leg zsá kos szû rõ vel (ld.

3.10. ábra), az úgy ne ve zett „Mi nis ter Ste in Sys tem”.
A tel jes ki to lá si el já rás fo lya mán az ol tó ko csit a por ta la ní tó rend szer víz gyûj tõ te rü le té re kell po zí ci o nál ni [egy pon tos

ol tó ko csi hasz ná la ta (in teg rált) er nyõ vel a koksz át adó ko csin].
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3.10. ábra: Pél da a koksz ki to lás por ta la ní tá si rend sze ré re

A koksz ol da li por ta la ní tás al kal maz ha tó mind az új, mind a meg lé võ üze mek nél. A meg lé võ üze mek nél gyak ran kell
test re sza bott meg ol dá so kat al kal maz ni. Néha a hely hi á nya je lent meg szo rí tó kö rül ményt.

A csök ken tés nél kü li szi lárd anyag emisszió hoz zá ve tõ leg 500 g/t koksz. A fent em lí tett öt mód szer kö zül a „Mi nis ter
Ste in Sys tem” adja a leg jobb tel je sít ményt, több mint 99% ha tás fo kot érve el, össze kap csol va a jó mun ka kö rül mé nyek -
kel a ke ze lõk ré szé re (a koksz ol da li zá ró bur ko la tok kal össze ha son lít va). 5 g szi lárd anyag/t koksz alat ti (ké mény nél
mért) emisszi ós té nye zõk ér he tõk el (3.9 táb lá zat, ld. mel lék let).

A meg lé võ üze mek nél szin tén el ér he tõ több mint 99% szi lárd anyag el tá vo lí tá si arány. Ke ve sebb mint 30 mg/Nm3 szi -
lárd anyag kon cent rá ci ót ér tek el a por ta la ní tott le ve gõ ben. A rend szer ál lan dó ve ze té ken ke resz tü li el szí vást al kal maz.

A le ve gõ el szí vó ka pa ci tás gyak ran 200 000 Nm3/h a „Mi nis ter Ste in Sys tem”-et al kal ma zó üze mek nél, de függ a kam -
ra mé re té tõl. Szû rõ vász nat hasz nál nak a szi lárd anyag emisszió mi ni ma li zá lá sá ra.

A je len té sek sze rint hu zat sza bá lyo zó er nyõ rend szer por fo gó és el tá vo lí tó ha tás fo ka 95–96%.
A por ta la ní tó esz kö zök mû köd te té se ener gi át igé nyel a le ve gõ el szí vó ven til lá to rok haj tá sá ra. Az össze gyûj tött szi -

lárd anya got vissza le het ve zet ni a fo lya mat ba.

Emisszió mi ni ma li zá lás ned ves-ol tás kor (EP/5)
A koksz ol tá sa kor az ol tó to rony ban szi lárd anyag és víz köd ke let ke zik az ol tó víz nek az izzó kok szon tör té nõ el pá rol -

gá sa so rán, ami a gõz csó vá val el tá vo zik. A csó va ál tal ma gá val ra ga dott szi lárd anyag mennyi ség a mû kö dé si kö rül mé -
nyek tõl, a koksz tu laj don sá ga i tól és a víz be adás tí pu sá tól függ. Kí sér le te ket vé gez tek a szi lárd anyag és gõz ki bo csá tás
mi ni ma li zá lá sá ra konst ruk ci ós és egyéb in téz ke dé sek se gít sé gé vel; pél dá ul a csó vát víz zel per me te zik le.

Op ti má lis meg ol dás ként az ol tó to rony ban la mel lás te re lõ la po kat és ked ve zõ ki vi tel hasz ná la tát fog lal ja ma gá ba
(3.11. ábra).

Ki egé szí tés ként „el árasz tá sos”/fel sõ ol tást le het al kal maz ni mó do sí tás ként a koksz víz zel tör té nõ ol tá sá ra. Ek kor a vi -
zet rész ben egy csõ ve ze ték rend sze ren ke resz tül fecs ken de zik be az ol tó ko csi al já ba (el áraszt va a kok szot), és rész ben a
koksz te te jé re por laszt ják (míg a leg több oltó rend szer ben a vi zet ki zá ró la go san a koksz te te jé re por laszt ják). A szi lárd -
anyag ki bo csá tás csök ken. Mind amel lett maga az ol tó to rony ugyan olyan, mint a fel sõ ol tás ese té ben ugyan olyan por -

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 165

 



vissza tar tá si esz kö zök kel (3.11. ábra). Az „el árasz tá sos" ol tás egyik hát rá nya az ol tó ko csi ban a koksz bel se jé ben és az
alatt „rob ba nás sze rû en” ke let ke zõ gõz koksz da ra bo kat és az ol tó ko csi emisszi ó ját okozza.

3.11. ábra: Emisszió csök ken tõ te re lõ la pok kal fel sze relt ol tó to rony váz la ta

A te her bí ró szer ke zet hez spe ci á lis fa faj tát hasz nál nak. A je len le gi por fo gó be ren de zés egye di ke re tek bõl áll, me lyek -
ben zsa lu ala kú mû anyag la mel lá kat he lyez nek el.

Al kal maz ha tó mind új, mind meg lé võ üze mek ben. A meg lé võ ol tó tor nyok fel sze rel he tõk emisszió csök ken tõ já ra tok -
kal. Mi ni má li san 30 m-es to rony ma gas ság szük sé ges a meg fe le lõ hu zat biz to sí tá sá ra.

A ned ves ol tás fo lya mán az emisszió-csök ken té si in téz ke dé sek nél kül a szi lárd anyag ki bo csá tás hoz zá ve tõ leg
200–400 g/t koksz. A le írt rend szer rel mi ni mum 50 g/t koksz ra le het csök ken te ni (ami kor a csök ken tés elõtt ma xi má li san 
250 g/t koksz az emisszi ós té nye zõ és az ol tó víz ben a szá raz anyag tar ta lom 50 mg/l alat ti). Ezt az emisszi ós té nye zõt
egyet len eu ró pai szál lí tó ga ran tál ja [Nat ha us, 1997]. A gya kor lat ban ál ta lá ban ke ve sebb, mint 25 g/t koksz ki bo csá tá si
té nye zõ ket ér nek el. Meg kell je gyez ni, hogy rep re zen ta tív mé ré se ket ne héz vé gez ni. Az em lí tett té nye zõ ket a VDI 2303
mód szer (Út mu ta tó a por ki bo csá tás min ta vé te le zé sé re és mé ré sé re ned ves ol tás nál) sze rint határozták meg.

3.1.3. Koksz ke ze lés és elõ ké szí tés/osz tá lyo zás

Az ol tás után a kok szot de po nál ják, ahon nét szál lí tó sza la gok kal (át ra kó ál lo má sok kal), köz úton, vas úton vagy ezek
bár mely kom bi ná ci ó já val szál lít ják el. Vé gül a kok szot edzik és osz tá lyoz zák. A ki sebb frak ci ót (<20 mm) el kü lö ní tik a
zsu go rí tá si fo lya mat hoz, a na gyobb frak ci ót (20-70 mm) pe dig a nagy ol vasz tó ban hasz nál ják.

A koksz ke ze lés és osz tá lyo zás por emisszi ó val jár hat.

3.1.4. A kam ra gáz össze gyûj té se és ke ze lé se, mel lék ter mé kek ki nye ré se

A nyers kam ra gáz nak vi szony lag ma gas fû tõ ér té ke van a hid ro gén, me tán, szén-mon oxid és szén hid ro gén tar tal ma
mi att. To váb bá a nyers kam ra gáz ér té kes ter mé ke ket tar tal maz, úgy mint kát rányt, nyers ben zolt (amely fõ leg BTX-et
(ben zol, to lu ol, xi lo lok) tar tal maz)), va la mint ke net és am mó ni át. A 3.4. táb lá zat a nyers kam ra gáz össze té te lét mu tat ja.
Szá mos ok mi att a kam ra gázt ke zel ni kell mi e lõtt tü ze lõ anyag ként hasz nál nák.
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3.4 táb lá zat: Nyers kam ra gáz össze té tel – [In fo Mill, 1997]

Nyers gáz
ho zam

[m3/h/t szén]

Nyers gáz 
sû rû ség

[kg/Nm3]

H2

[tér fo gat %]
CH4 

[tér fo gat %]
CxHy 

[tér fo gat %]
CO

[tér fo gat %]
CO2

[tér fo gat %]
H2S

[tér fo gat %]
BTX

[g/Nm3]
PAH

[mg/Nm3]
NH3

[g/Nm3]

12-25 0,53-0,62 39-65 32-42 3,0-8,5 4,0-6,5 2-3 3-4 25-30 n/a. 6-8

Jel ma gya rá zat: n/a = nem el ér he tõ

A kam ra gáz össze té te le függ a ki gá zo sí tá si idõ tõl és a szén össze té te lé tõl. A meg adott ada tok a víz- és ha mu men tes
szén re vo nat koz nak. A meg adott pél dá ban a H2S tar ta lom vi szony lag ma gas. Más üze mek ben ez az ér ték 3,5-4,5
H2S/Nm3 kö zött vál to zik.

A nyers kam ra gáz ban ta lál ha tó kát rány és naf ta lin du gu lást okoz hat a csõ ve ze té kek ben és a be ren de zé sek ben, ezért
eze ket kell elõ ször el tá vo lí ta ni. Min den egyes ton na koksz elõ ál lí tá sá val kö rül be lül 35-45 kg kát rányt le het ki nyer ni.
Szá mos ter mék nyer he tõ kát rány ból, úgy mint szu rok, ant ra cén olaj, mo só olaj, naf ta lin olaj, kar bol olaj (fe nol) és
könnyû olaj.

A kén ve gyü le tek és az am mó nia a csõ ve ze ték és a be ren de zés kor ró zi ó ját okoz zák és a kén ve gyü le tek SO2 emisszi ót
okoz nak, ami kor a kam ra gázt fû tõ anyag ként hasz nál ják. Min den egyes ton na elõ ál lí tott koksz kö rül be lül 3 kg am mó ni át
és 2,5 kg H2S-t ered mé nyez.

Né hány eset ben nyers ben zolt, és kü lö nö sen BTX-et nyer nek vissza a nyers kam ra gáz ból, mint ér té kes mel lék ter mé -
ket. Ma xi mum 15 kg nyers ben zolt le het vissza nyer ni 1 ton na koksz elõ ál lí tá sa kor. A nyers ben zol ben zolt, to lu olt, xi lo lo -
kat, nem aro más szén hid ro gé ne ket, ho mo lóg aro más ve gyü le te ket, fe nolt, pi ri din bá zi so kat és más szer ves össze te võ ket,
úgy mint po li cik lu sos aro más szén hid ro gé ne ket (PAH).

A kok szo ló blokk alá fû té sé bõl szár ma zó füst gá zok NOx-men te sí té se (EP/6)
A kok szo ló blok kok alá fû té sé bõl szár ma zó NOx-ki bo csá tást le he tõ sé gek sze rint fo lya mat in teg rált in téz ke dé sek kel

mi ni ma li zál ják, de csõ vé gi tech ni ká kat szin tén al kal maz nak. 
Az SCR (sze lek tív ka ta li ti kus re duk ció) fo lya mat ban a füst gá zok ban lévõ NOx-okat ka ta li ti ku san re du kál ják am mó ni -

á val (NH3) nit ro gén né (N2) és víz zé (H2O). Gyak ran al kal maz nak ka ta li zá tor ként ti tán-di oxid (TiO2) hor do zó ra fel vitt
va ná di um-pen to xi dot (V2O5), wolf ram oxi dot (WO3). Más le het sé ges ka ta li zá tor: a vas oxid és a pla ti na. Az op ti má lis
üze mi hõ mér sék let a 300–400°C kö zöt ti tar to mány ban van. Az ilyen ma gas hõ mér sék let csök ken ti az ener gia hasz no sí -
tást a kok szo ló blok kok re ge ne rá to ra i ban (az op ti má lis 180–250°C), vagy a füst gá zok ki egé szí tõ fû té sét igénylik.

Kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a ka ta li zá tor ak ti vi tás vesz té sé nek, a rob ba nó ké pes am mó ni um-nit rát (NH4NO3) fel -
dú su lá sá nak, az am mó nia el szö ké sé nek és a kor ro zív SO3 kép zõ dé sé nek.

A kok szo ló blok kok alá fû té sé bõl szár ma zó füst gá zok NOx-men te sí té sét csak rit kán al kal maz zák. Al kal ma zá sá val kb.
90%-os NOx-men te sí tést le het el ér ni. 

Az SCR tech no ló gia csak az új üze mek ben, és amennyi ben az el ren de zés meg en ge di, tel je sen át épí tett üze mek ben al -
kal maz ha tó.

A tech no ló gia al kal ma zá sa kö vet kez té ben ener gia fel hasz ná lás és am mó nia fel hasz ná lás nö ve ke dés kö vet ke zik be. A
ka ta li zá tor egy ré szét tá rol ni kell, mi u tán tel jes mér ték ben ha tás ta lan ná vá lik.

A gáz ke ze lõ üzem gáz tö mör üze mel te té se (EP/10)
A gáz ke ze lõ üzem ben a nyers kam ra gázt több lép csõ ben tisz tít ják tü ze lõ anyag ként tör té nõ ké sõb bi fel hasz ná lás cél já -

ból. A kam ra gáz al ko tó i nak vi szony la go san il lé kony ter mé sze te azt ered mé nye zi, hogy ki bo csá tá sok kö vet kez het nek be
a ka ri mák nál, nyo más tar tó sze le pek nél, szi vattyúk nál stb. A ne ga tív kör nye ze ti ha tá suk mel lett a mun ka egész ség ügyi
meg fon to lá sok szin tén na gyon fon to sak, mi vel egyes kam ra gáz al ko tók köz is mer ten rák kel tõ ha tá sú ak (pl. PAH és ben -
zol). A gáz tisz tí tó üzem be in teg rált BTX üzem kü lö nö sen je len tõs eb bõl a szem pont ból. Eb ben az üzem ben a BTX-et
(ami fõ leg ben zol ból, to lu ol ból és xi lo lok ból áll) mo só fo lya dék se gít sé gé vel ki mos sák a kam ra gáz ból. Ezt kö ve tõ en a te -
lí tett mo só fo lya dé kot re ge ne rál ják és vissza nye rik a BTX-et, amit ér té ke sí te ni lehet.

A gáz ke ze lõ üzem gáz tö mör mû köd te té se el sõ sor ban biz ton sá gi kér dés.
Fi gye lem be kell ven ni min den in téz ke dést, mely le he tõ vé te szi az üzem gya kor la ti lag gáz tö mör mû kö dé sét:
A ka ri mák szá má nak mi ni ma li zá lá sa a csö vek he gesz té sé vel, ahol csak le het sé ges;
Gáz tö mör szi vattyúk hasz ná la ta (pl. mág ne ses vagy in teg rál szi vattyúk);
A ki bo csá tá sok el ke rü lé se a tá ro ló tar tá lyok biz ton sá gi sze le pe i nél (Ezt gyak ran úgy érik el, hogy a biz ton sá gi sze lep

ki me ne tét a gáz gyûj tõ-csõ re kö tik. Ezek nek a gá zok nak az össze gyûj té se és utó la gos el ége té se vagy a gáz el tá vo lí tá sa
vagy mo sá sa szin tén le het sé ges).
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Al kal maz ha tó mind új, mind meg lé võ üze mek nél. Az új üze mek ben azon ban va ló szí nû leg könnyebb le het a gáz tö mör 
mû kö dést meg va ló sí ta ni, mint a már meg lé võk nél.

3.1.4.1. Gáz hû tés
A for ró kam ra gáz kö rül be lül 800 °C hõ mér sék le ten lép be a fel szál ló csö vek be. A nye reg csõ ben köz vet le nül le hû tik

am mó ni ás öb lí tõ víz per met tel, egy kö rül be lül 80 °C kö rü li gõz te lí tett sé gi hõ mér sék let re. Ez 2-4 m3 am mó nia ol da tot igé -
nyel min den egyes ton na kar bo ni zált szén hez.

A fo lya dék fá zist, azaz a kon den zá tu mot, be táp lál ják a kát rány/víz le vá lasz tó ba, mi köz ben a gáz fá zist az elõ hû tõk be
ve ze tik. Ré geb ben az elõ hû tõk kö zös vo ná sa volt, hogy nyílt rend szer ként mû köd tet ték. Nap ja ink ban a köz ve tett hû tés
zárt rend szer ben sok kal gya ko ribb. Ha van meg fe le lõ hõ mér sék le tû és ele gen dõ hû tõ víz, a gázt le le het hû te ni 20 °C alá,
ha a kör nye ze ti hõ mér sék let nem túl sá go san ma gas. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a leg több ma ga sabb for rás pon tú ve gyü let
és víz a gáz ból kon den zá lód ni fog.

A szí vott ol da lon lévõ elekt ro szta ti kus kát rány le vá lasz tók ban, a nyers kam ra gáz ban lévõ csep pek és ré szecs kék le csa -
pa tás ra ke rül nek, mi e lõtt a mo só egy sé gek be ve ze tik azt az ex ha usz tor ral. Ese ten ként az elekt ro szta ti kus kát rány le vá -
lasz tó kat az ex ha usz to rok nyo mott ol da lá ra te le pí tik. Az elekt ro szta ti kus kát rány le vá lasz tók ban ki csa pó dó anya got szin -
tén a kát rány/víz sze pa rá tor ba vezetik.

Az ex ha usz tor össze nyom ja a gázt és még ha cse kély mér ték ben is, a hõ mér sék let nem nö vel he tõ a to váb bi fo lya ma tok 
fel té te lei mi att, ezért el en ged he tet le nül fon tos az un. utó hû tõk hasz ná la ta.

A utó hû tõk le het nek köz ve tett vagy köz vet len hû té sû ek. Az utób bi eset ben, – a fel hasz nált hû tõ víz ab szor be ál ja a
kam ra gáz szennye zõ dé se it. Kö vet ke zés kép pen a hû té si cik lus vé gén, a zárt kö rû hû tés so rán ter mé sze tes lég ára mot vagy
ven ti lá to ros hû tést hasz nál va, el ke rül he tet le nül emisszió jön lét re. Ezért a zárt rend sze re ket ál ta lá ban elõny ben ré sze sí tik 
az utó hû tés hez, bár a nyi tott cik lu so kat még min dig mû köd te tik né hány üzem ben.

3.1.4.2. Kát rány ki nye ré se a kam ra gáz ból
A víz leg na gyobb ré sze és a ma gas for rás pon tú szén hid ro gé nek kon den zá lód nak a kam ra gáz hû té se so rán. A sze pa rá -

to rok ból, csõ ve ze té kek bõl, va la mint az elekt ro szta ti kus kát rány le vá lasz tók ból szár ma zó kon den zá tu mot a kát rány/víz
szét vá lasz tó hoz ve ze tik, ahol a kát rányt ki nye rik. A le vá lasz tott víz fá zist az ún. „gáz vi zet” át ve ze tik am mó nia-ki haj tón a 
to váb bi ke ze lés elõtt.

A kon den zá tum ból a kát rány el tá vo lí tá sá ra, gépi ka pa ró kat al kal maz nak. A leg al só fá zist, az ún. per nyés kát rányt
rend sze rint vissza ke ve rik a szén elegy be.

A kát rány (és PAH) el tá vo lí tá sa a gáz víz bõl (EP/8)
Az am mó nia men te sí tett el fo lyó szenny víz ál ta lá ban nem tar tal maz kát rányt, de ami kor tar tal maz, an nak ne ga tív ha tá -

sa van a szenny vi zek bi o ló gi ai ke ze lé sé re. A kát rány ban kü lö nö sen a po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek (PAH) je len -
lé te okoz hat prob lé mát, mi vel a PAH-nek to xi kus ha tá suk le het az ak tív iszap ban lévõ mik ro or ga niz mu sok ra, és vi -
szony lag ne he zen bom la nak le. Kö vet ke zés kép pen cél sze rû a kát rányt el tá vo lí ta ni a gáz víz bõl a víz bi o ló gi ai ke ze lé se
elõtt.

A kát rányt ko a gu lá ló vegy sze rek hoz zá adá sá val, majd ezt kö ve tõ el vá lasz tá si tech ni kák kal le het el tá vo lí ta ni, mint
pél dá ul:

– gra vi tá ci ós üle pí tést kö ve tõ szû rés;
– a gáz víz cent ri fu gá lá sát kö ve tõ szû rés;
– flo tá ci ót kö ve tõ szû rés se gít sé gé vel.
Ez a ke ze lés a kát rány leg na gyobb ré szét el tá vo lít ja a víz bõl na gyon kon cent rált szû rõ po gá csa vagy iszap for má já ban.

Ezt a to váb bi ak ban még ke zel ni kell, pl. vissza jut tat ni a kok szo ló kam rák ba.
A kát rány nak a szenny vi zek bõl tör té nõ el tá vo lí tá sá nak egy má sik mód ja a fa liszt tel bo rí tott for gó vá ku um do bos szû -

rõk al kal ma zá sa. Ezt a rend szert azért épí tik be, hogy csök kent sék a gáz vi zek PAH kon cent rá ci ó ját a bi o ló gi ai ke ze lés
elõtt.

A kát rány el tá vo lí tá sa a szenny víz ke ze lé se elõtt al kal maz ha tó mind az új, mind a meg lé võ üze mek ben.
Az el fo lyó szenny vi zek kon cent rá ci ó ja a fa lisz tes szû rõk ese té ben 99%-os el tá vo lí tá si ha tás fok nál

700–800 µg/l (EPA-PAH). A biológi ai ke ze lés utá ni ki bo csá tá sok je len tõs mér ték ben csök ken nek. Ez a bi o ló gia ke ze lés

150 µg/l EPA-PAH ki bocsátás szint nek fe lel meg. A PAH-val te lí tett fal isz tet a kok szo ló kam rák ba jut tat ják vissza.
Mind egyik kát rány el tá vo lí tá si tech ni ká ban ke let ke zik hul la dék. Azon ban ezt a hul la dé kot vissza le het jut tat ni a kok -

szo ló kam rák ba.
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3.1.4.3. A kam ra gáz kén te le ní té se
A kam ra gáz kén-hid ro gént (H2S) és kü lön bö zõ szer ves kén ve gyü le te ket (szén-di szul fid (CS2), szén-oxi szul fid (COS), 

mer kap tá nok stb.) tar tal maz. Min den kén te le ní té si tech ni ka, amely je len leg hasz ná lat ban van, igen ha té kony a H2S el tá -
vo lí tá sá ban. Ke vés bé ha té ko nyak a szer ves kén ve gyü le tek el tá vo lí tá sá ra. A ren tá bi lis kam ra gáz kén te le ní tõ el já rá so kat
két cso port ba oszt hat juk:

A) Ned ves oxi dá ci ós el já rás ele mi kén gyár tá sá ra (S°)
El já rá sok, ame lyek so rán el nye le tik és ki hajt ják a kén hid ro gént, ame lyet ezt kö ve tõ en kén sav vá (H2SO4), vagy ele mi

kén né (S°) ala kí ta nak.
A ned ves oxi dá ci ós el já rás so rán re duk ci ós-oxi dá ci ós ka ta li zá tort hasz nál nak, hogy meg könnyít sék a kén hid ro gén

oxi dá ci ó ját ele mi kén né (S°), vagy szul fit tá. Ezek re a fo lya ma tok ra jel lem zõ a kén hid ro gén ha té kony el tá vo lí tá sa (2
mg/Nm3), vi szont hát rá nyuk a ke let ke zõ erõ sen szennye zett szenny víz és/vagy le ve gõ, amely to váb bi bo nyo lult be ren -
de zé sek hasz ná la tát te szi szük sé ges sé a fo lya mat ré sze ként. (UN-ECE, 1990.).

B) Ab szorp ci ós/ki haj tá sos el já rá sok
Ab szorp ci ós/ki haj tá sos el já rá so kat ál ta lá ban ala cso nyabb H2S el tá vo lí tás (0,5-1g/Nm3 tisz tí tás után) jel lem zi. Mi vel

nem ad nak le ve gõt a re ge ne rá ci ós rend szer be és nem to xi kus ka ta li zá to ro kat al kal maz nak, az el já rás sal kap cso la tos
vegy sze rek emisszi ó ja a le ve gõ be és a víz be mi ni má lis vagy meg szün te tés re ke rül. Ezek az el já rá sok mû köd tet he tõk
kén sav (H2SO4 üze mek) vagy nagy tisz ta sá gú ele mi kén elõ ál lí tá sá ra (Cla us üzemek).

Gya ko ri el já rás-kom bi ná ció az NH3/H2S kör fo lya ma tos gáz mo sás ala csony nyo má son és ká li um-kar bo ná tos gáz mo -
sás (vá ku um kar bo nát fo lya mat) ma gas nyo má son, amely BTX mo só val kom bi nál ha tó, – ala csony vagy ma ga sabb nyo -
má son. 

A kam ra gáz kén te le ní té se (EP/7)
Kén hid ro gén (H2S) tar tal ma kö vet kez té ben (a 8 g/Nm3-t is el ér he ti), a tisz tí tat lan kam ra gáz nem fe lel meg a leg több

ipa ri al kal ma zás nak. Azon ban ami kor a gázt kén te le ní tik, le he tõ vé vá lik al kal ma zá sa sok tech no ló gi á ban. Nap ja ink ban
sok üzem ha szon nal adja el a kén te le ní tett kam ra gázt. A ke res ke del mi okok ból tör té nõ kén te le ní tés egy be esik a kör nye -
zet „sa vas esõk” el le ni vé del mé nek szük sé ges sé gé vel, mi vel a kén te le ní tett kam ra gáz csök ken ti az SO2 ki bo csá tást a
kam ra gáz el tü ze lé si hely szí nén. Sok eset ben a ként két lép csõ ben von ják ki: egy ala csony nyo má sú és egy ma gas nyo má -
sú lép csõ. Ha bár a kam ra gáz kén te le ní té se még nem el ter jedt gya kor lat az EU-ban, be ve ze té se egy re ál ta lá no sab bá válik.

A kam ra gáz tar tal maz még szá mos szer ves kén ve gyü le tet is, [pl.: szén di szul fi dot (CS2), szén-oxi szul fi dot (COS),
mer kap tá no kat stb. (hoz zá ve tõ leg össze sen 0,5 g/Nm3 mennyi ség ben)]. Mind amel lett na gyon kor lá to zott is me re tek kel
ren del ke zünk a kam ra gáz szer ves kén ve gyü le te i nek vissza nye ré se te kin te té ben. 

(Amint a 3.2.3.3-ban le ír tuk), két fõ kam ra gáz kén te le ní té si el já rás tí pus lé te zik: a ned ves oxi da tív el já rá sok és az ab -
szorp ci ós el já rá sok. Az ab szorp ci ós el já rá sok kom bi nál ják a H2S el tá vo lí tást és fel dol go zást az am mó nia (NH3) el tá vo lí -
tás sal és fel dol go zás sal. A 3.5. táb lá zat a kü lön bö zõ el já rá so kat mu tat ja be fõbb jel lem zõ ik kel együtt.

3.5 táb lá zat: Kam ra gáz kén te le ní té si el já rá sok és jel lem zõ ik [UN-ECE, 1990; EC Coke, 1996]

A) Ned ves oxi da tív el já rá sok

Név Le írás

Stret ford A H2S-t a kam ra gáz ból nát ri um-kar bo nát (Na2CO3) ol dat tal mos sák ki és ele mi ként (S0)
nyer nek, va na dá tot (VO3) hasz nál va köz tes ter mék ként. A mo só fo lya dék re ge ne rá lá sát le ve -
gõz te tés sel (O2) va ló sít ják meg, köz tes anyag ként an ta ra ki non-di szul fon sa vat (ADA) hasz -
nál va.

Ta ka hax A Stret ford fo lya mat hoz ha son ló, kivé ve, hogy 1,4-naf to ki non-2-szul fon-sa vat hasz nál nak
köz tes anyag ként a re ge ne rá lás nál.

Thy lox A nát ri um-tio ar ze nát (Na4As2S5O2) meg kö ti a H2S-t, a re ge ne rá lást oxi gé nes ke ze lés sel vég -
zik. Ele mi ként ál lí ta nak elõ.

Pe rox A gázt am mó nia ol dat tal mos sák. Pa ra-ben zo ki nont hasz nál nak a kén oxi dá lá sá ra, és a mo só -
fo lya dék re ge ne rá lá sát oxi gén nel vég zik.

Fu maks-Rho dacs A H2S-t pik rin sav val oxi dál ják a Fu maks fá zis ban, ele mi ként ál lít va elõ. A ci a ni do kat a
Rho dacs fá zis ban tá vo lít ják el.
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B) Ab szorp ci ós/ki haj tó el já rá sok

Név Le írás

Carl Still, Di a mex
vagy ASK*

A H2S-t NH3-ol dat tal mos sák ki a kam ra gáz ból. Az NH3-ol dat az NH3-mo só ból szár ma zik. A 
H2S-t és az NH3-t gõz zel hajt ják ki a mo só fo lya dék ból és a gõ zö ket a Cla us üzem be vagy a
kén sav üzem be ve ze tik.

Vá ku um kar bo nát A H2S-t (és a HCN-t és a CO2-t is) nát ri um-kar bo nát vagy ká li um-kar bo nát (Na2CO3 vagy
K2CO3) ol dat tal mos sák ki a kam ra gáz ból. A ká li u mos vál to zat na gyobb kar bo nát-kon cent rá -
ci ót tesz le he tõ vé. A mo só fo lya dé kot osz lop ban re ge ne rál ják, ma gas hõ fo kot és ala csony
nyo mást (0,12–0,14 bar) al kal maz va. A sa vas gá zo kat ki hajt ják a fo lya dék ból, és fel dol goz -
ha tók Cla us üzem ben vagy kén sav üzem ben.

Sul fi ban A kam ra gázt mo no e ta no la min nal (MEA) mos sák. NH3-el tá vo lí tás szük sé ges a H2S-el tá vo lí -
tás elõtt a mo só fo lya dék el szennye zõ dé sé nek el ke rü lé se cél já ból. A H2S-t gõz zel ki hajt ják a
MEA ol dat ból, me lyet a Cla us üzem ben vagy a kén sav üzem ben le het ke zel ni. Az old ha tat -
lan szer ves kén ve gyü le te ket szi lárd hul la dék ként tá vo lít ják el a MEA ol dat ból.

DESULF Tu laj don kép pen azo nos az ASK el já rás sal, de az NH3-t az NH3/H2S gõ zök bõl te lí tõ ben von -
ják ki, am mó ni um-szul fá tot [(NH4)2SO4] ál lít va elõ.

* ASK: Am mo ni um sulp hi de Kre is la uf wäs cher

Eu ró pá ban a leg gyak rab bal al kal ma zott el já rás az ab szorp tív el já rás am mó nia ol da tot hasz nál va mo só fo lya dék ként a
kén hid ro gén el tá vo lí tá sá ra a kam ra gáz ból [Carl Still, Di a mex vagy Am mo ni um sulp hi de Kre is la uf wäs cher (ASK) el já -
rás]. A 3.12. ábra az ASK el já rás nem ré gi ben el ké szí tett pél dá ját mutatja.

3.12. ábra: Az 1997-ben épí tett kam ra gáz kén te le ní tõ üzem (ASK el já rás) fo lya mat áb rá ja

A leg gyak rab ban al kal ma zott ned ves oxi da tív el já rás a „Stret ford” el já rás. A Stret ford el já rás a kén te le ní tés szé les
ská lá ján al kal maz ha tó. Hasz nál ják 400-110.000 Nm3/h kam ra gáz kén te le ní té si be ren de zé sek ben.

A kam ra gáz kén te le ní té sé re mind a ned ves oxi da tív, mind az ab szorp tív tí pu sok al kal maz ha tók mind új, mind meg lé -
võ üze mek ben. A vá lasz tás a tisz tí tott kam ra gáz zal szem be ni el vá rá sok tól, a gáz tisz tí tó üzem be tör té nõ in teg rál ha tó ság -
tól stb. függ.

A ned ves oxi da tív el já rá sok jobb kén te le ní té si ha tás fok kal ren del kez nek, mint az ab szorp tív el já rá sok. A ned ves oxi -
da tív el já rá sok ha tás fo ka meg ha lad ja a 99,9%-ot, 1 mg/Nm3 ma ra dék H2S-kon cent rá ci ót érve el a kam ra gáz ban. Az ab -
szorp tív el já rá sok ál ta lá ban nem ha lad ják meg a 95%-os kén te le ní té si ha tás fo kot, és a kam ra gáz ma ra dék H2S-kon cent -
rá ci ó ja ál ta lá ban 500–1000 mg/Nm3 kö zöt ti.
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Egyet len ren del ke zés re álló tech ni ka sem tá vo lít ja el nagy ha tás fok kal a szer ves kén ve gyü le te ket. A gáz tisz tí tás ala -
csony nyo má sú lép csõ jé ben a szer ves kén ve gyü le tek csak 0,5 g/Nm3-rõl 0,2–0,3 g/Nm3-re csök ken nek. [Ei sen hut,
1988].

A kam ra gáz kén te le ní té sé re al kal ma zott mind egyik ned ves oxi da tív el já rás el tá vo lít ja a hid ro gén-ci a nid leg na gyobb

ré szét is a kam ra gáz ból és nát ri um-szul fo ci a ni dot ké pez a kö vet ke zõ re ak ció sze rint: 2HCN + Na2CO3 + 2S0 → 2NaCNS
+ H2O + CO2

A nát ri um-szul fo ci a nid és a mel lék re ak ci ók ban ke let ke zett kis mennyi sé gû nát ri um-szul fát és –tio szul fát nem re ge ne -
rá lód nak az el já rás ban és fel dú sul nak a mo só fo lya dék ban. 

Kö vet ke zés kép pen el kell en ged ni bi zo nyos mennyi sé gû fo lya dé kot a fel dú su lás meg elõ zé se cél já ból. A Stret ford el -
já rás ese té ben ez az el en ge dett fo lya dék va ná di um ve gyü le te ket, ki non- és hid ro ki non ve gyü le te ket (az ADA-ból), szul -
fo ci a ni do kat és tio szul fá to kat tar tal maz. Ezen al ko tó ele mek el en ge dé se sem kör nye zet vé del mi, sem gaz da sá gi szem -
pont ból nem kí vá na tos (víz szennye zés és költ sé ges vegy szer vesz te ség).

A vegy szer fel hasz ná lás csök ken té se cél já ból a hid ro gén-ci a ni dot (HCN) el le het tá vo lí ta ni a kén te le ní tés elõtt egy
elõ mo só ban, nát ri um-po li szul fid vagy am mó ni um-po li szul fid ol da tot hasz nál va. A HCN elõ ze tes el tá vo lí tá sa nem csök -
ken ti a ke let ke zett el fo lyá sok tel jes mennyi sé gét.

3.1.4.4. Am mó nia ki nye ré se a kam ra gáz ból
A kok szo lás köz ben ke let ke zett am mó nia meg ta lál ha tó a kam ra gáz ban és a gáz pár lat ban (te lí tet len mo só fo lya dék).

Át la go san az am mó nia 20-30%-át tar tal maz za a te lí tet len mo só fo lya dék. 
Az am mó nia el tá vo lí tá sá ra a kam ra gáz ból 3 féle tech no ló gi át al kal maz nak:
1. Az NH3/H2S gáz mo sá si kör fo lya mat so rán az am mó ni át am mó nia mo só ban ki mos sák a kam ra gáz ból, vi zet vagy hí -

gí tott ol da tot hasz nál va mo só fo lya dék ként. Az am mó nia mo só ból ki lé põ fo lya dé kot mo só víz ként hasz nál ják a H2S mo -
só ban. A H2S mo só ból ki lé põ fo lya dék H2S-t és NH3-at tar tal maz, és az am mó nia ki haj tó ba és a sav ta la ní tó osz lop ba ve -
ze tik. (Ez az el já rás Carl Still, Di a mex vagy ASK fo lya mat ként is is mert.)

2. Köz vet len ki nye rés am mó nia szul fát ként ((NH4)2SO4 ). Két fo lya mat hasz nál ha tó: az Otto tí pu sú ab szorp ci ós és a
Wil put te tí pu sú ala csony dif fe ren ci á lis kon cent rá ci ó jú sza bá lyo zott kris tá lyo sí tá si fo lya mat. Mind két tech no ló gia ese té -
ben a kam ra gázt hi gí tott kén sav ol dat tal per me te zik, és am mó ni um szul fát ke let ke zik. 

3. Köz vet len ki nye rés víz men tes am mó ni a ként (NH3). A fo lya mat (USS PHOSAM) so rán az am mó ni át a kam ra gáz ból 
el len ára mú érint kez te tés sel, am mó nia sze gény fosz fát ol dat tal (fosz for sav) mos sák ki. Az am mó nia el tá vo lí tás ha tás fo ka
98-99%. (UN-ECE, 1990)

Am mó nia ki haj tó/ki gõ zö lõ (EP/9)
Az am mó nia kon cent rá ci ó ját ala cso nyan tart va a ki haj tó ban és az el fo lyó szenny víz ben ja ví ta ni le het a bi o ló gi ai

szenny víz tisz tí tó mû kö dé sét. Az el tá vo lí tá si ha tás fok nagy mér ték ben függ a lúg és gõz ada go lás tól és a ki haj tó ki vi te lé -
tõl (pl. a tál cák szá má tól). A na gyobb adag NaOH és a tál cák szá má nak nö ve lé se je len tõ sen csök kent he ti az el fo lyó
szenny víz am mó nia kon cent rá ci ó ját.

Ami kor az üze mi el fo lyó szenny vi zek ke ze lé se nit ri fi ká ci ót és azt kö ve tõ en de nit ri fi ká ci ót tar tal maz, az am mó nia ki -
haj tás az el fo lyó szenny víz bõl ke vés bé kri ti kus fo lya mat. Eb ben az eset ben meg kell ta lál ni a kör nye zet vé del mi és gaz -
da sá gi op ti mu mot az am mó nia ki haj tás és a bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tó ban tör té nõ am mó nia el tá vo lí tás között.

Az el fo lyó szenny víz am mó nia kon cent rá ci ó ja 20-150 mg/l kö zött vál toz hat a gõz- és lúg ada go lás tól és a ki haj tó ki vi -
te lé tõl füg gõ en. 20–40 mg/l kö zöt ti ér té kek el ér he tõk, de nem biz tos, hogy szük sé ge sek, ha meg fe le lõ BOI5/P/N arányt
ál lí ta nak be a bi o ló gi ai ke ze lés elõtt.

A vi lá gon majd nem min den kok szo ló mû hasz nál am mó nia ki haj tót.
A ki haj tók gõz for má já ban (0,1–0,2 t gõz/m3 szenny víz) ener gi át és lú got (NaOH; 6–22 l/m3) hasz nál nak. Ko ráb ban

me szet hasz nál tak NaOH he lyett. A na gyobb mennyi sé gû gõz és lúg ala cso nyabb am mó nia kon cent rá ci ót ered mé nyez az 
el fo lyó szenny víz ben. To váb bá, am mó ni á val (és H2S-nel) szennye zett gõz ke let ke zik, amit ke zel ni kell, pél dá ul kén sav -
gyár ban, Cla us üzem ben vagy am mó ni um-szul fát kris tá lyo sí tó egy ség ben.

3.1.4.5. Könnyû olaj (nyers ben zol) ki nye rés a kam ra gáz ból 
Az am mó nia ab szor be re ket el ha gyó gáz könnyû ola jat (nyers ben zolt), egy 0,88 faj sú lyú tisz ta sár gás bar na fo lya dé kot

tar tal maz. Ez a kam ra gáz anya ga i nak több mint száz össze te võt tar tal ma zó ele gye, 0 és 200 °C kö zöt ti for rás pont tal.
Ezek kö zül a leg több olyan ala csony kon cent rá ci ó ban van je len, hogy vissza nye ré sük rit kán va ló sít ha tó meg. A könnyû -
olaj ra (nyers ben zol ra) gyak ran hi vat koz nak BTX-ként. A fõ hasz no sít ha tó össze te võk a ben zol (60-80%), a to lu ol
(6-17%), a xi lo lok (1-7%), va la mint a szol vent naf ta (0,5-3%).

Há rom el já rás lé te zik a könnyû olaj (nyers ben zol) ki nye ré sé re (UN-ECE, 1990) :
1. Fa gyasz tás és össze nyo más –70 °C alá 10 bar-on
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2. Ad szorp ció szi lárd szor ben se ken. A gáz ból ad szor be á ló dik a könnyû olaj (nyers ben zol), mi köz ben az az ak tív szén
töl te ten át áram lik. A könnyû olaj vissza nye ré se az ak tív szén di rekt vagy in di rekt gõz fû té sé vel le het sé ges. 

3. Az el tá vo lí tás le het ol dó sze rek ál ta li ab szorp ció, amely a kam ra gáz nyers mo só olaj jal (kõ szén kát rány pár lat vagy
más ab szor bens) tör té nõ mo sá sá ból áll. Ezt a te lí tett – ab szor bens víz gõz-desz til lá ci ó ja kö ve ti a nyers ben zol ki nye ré se
cél já ból.

3.1.5. Kok szo lói víz ára mok
Szá mos víz áram ke let ke zik a kok szo lá si fo lya mat és a kam ra gáz tisz tí tá sa köz ben. Az ára mok kö zül né hány a kok szo -

lás sal, né hány pe dig a kam ra gáz ke ze lé sé vel áll össze füg gés ben. 
A 3.13-as ábra a le het sé ges víz ára mo kat mu tat ja a kok szo ló mû vek ben; azon ban több más al ter na tív el ren de zés lé te -

zik. 
A gáz gyûj tõ csõ ben je len le võ víz gõz szá mos for rás ból ered: a szén víz tar tal má ból „ké mi ai víz”-bõl (bom lás víz, amely

a kok szo lás so rán ke let ke zik) és gõz bõl vagy am mó ni ás fo lya dék ból, ame lyet a nye reg csõ ben hasz nál nak a töl té si gá zok
el szí vá sá ra. 

A nyers kam ra gázt ke resz tül ve ze tik az elõ hû tõn és az elekt ro szta ti kus kát rány le vá lasz tón, ahol a víz gõz és a kát rány -
köd kon den zá ló dik. A kon den zált vi zet és kát rányt a gáz gyûj tõ csõ bõl, az elõ- és utó hû tõ bõl, va la mint az elekt ro szta ti kus 
kát rány le vá lasz tó tól a kát rány/víz üle pí tõ be ve ze tik. 

A kát rány/víz üle pí tõ bõl szár ma zó vi zet, amely nagy kon cent rá ci ó ban tar tal maz am mó ni át, az am mó ni ás víz tá ro ló tar -
tály ba ve ze tik.

Az am mó ni ás víz tá ro ló tar tály vi zet biz to sít a hattyú nya ki per me te zõ be ren de zés nek. A fel szál ló csõ fe de lek víz zár ral
ren del kez nek. Az am mó ni ás víz tá ro ló tar tály ban lévõ több let vi zet az am mó nia ki haj tó ba és a le pár ló ba ve ze tik. 

Meg kell em lí te ni, hogy rend sze rint az összes víz ára mot – ki vé ve a zárt hûtõ rend szer bõl és a ned ves oxi dá ci ós kén -
men te sí tõ rend szer bõl szár ma zó vi ze ket – vég sõ so ron az am mó nia le pár ló ból a szenny víz ke ze lõ be ren de zés be ve ze tik.

Az NH3 nagy kon cent rá ci ó ban van je len az am mó nia le pár ló ban. Szá mos ok lé te zik ami ért a víz NH3 kon cent rá ci ó ját
csök ken te ni kell a szenny víz tisz tí tó te lep re vagy a kör nye zet be en ge dé se elõtt:

Az am mó nia vissza nyer he tõ, mint ér té kes ener gia for rás (kén sav üze mek ben), vagy mint ér té kes mel lék ter mék (am -
mó nia szul fát, vagy víz men tes am mó ni a ként).

A sza bad am mó nia erõ sen mér ge zõ a vízi öko szisz té má ra (be le ért ve a bi o ló gi ai szenny víz ke ze lõ te le pe ket).
Az am mó ni á nak kü lö nö sen nagy a faj la gos oxi gén igé nye (a sa ját sú lyá nál 4,5-szer több oxi gén re van szük sé ge a nit -

rá tok ká tör té nõ oxi dá ci ó hoz), te hát fenn áll a koc ká za ta an nak, hogy oxi gén hi ány lép fel a szenny víz ke ze lõ üze mek ben
vagy fo ga dó víz ben. Ez ve ze tett az am mó nia ki haj tók el he lye zé sé hez jó for mán min den kok szo ló mû ben. Ez a ké szü lék
ki hajt ja a H2S-t és az NH3-at a fo lya dék ból gõz és lú gos ada lék anya gok se gít sé gé vel. A pá rát kö vet ke zés kép pen nyers
gáz ba vagy NH3/H2S mo só kör be (a H2S mosó ha té kony sá ga nö ve lé se ér de ké ben) vagy a kén sav üzem be, ahol NH3-at és
H2S –t kö zö sen el ége tik) ve ze tik. Néha az am mó ni át el tá vo lít ják az elegy bõl/gõz bõl a te lí tõ ké szü lék ben, és am mó nia
szul fá tot termelnek. 

A leg gyak rab ban hasz nált lúg a ma ró nát ron (NaOH). Ré geb ben mész te jet (CaOH2)-t hasz nál tak. 
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3.13 ábra: Egy kok szo ló mû le het sé ges víz ára mai

Né hány le het sé ges víz ára mot nem je lölt a 3.13-as ábra:

1. A ben zol ki nye rõ bõl (BTX ki nye rés) szár ma zó szenny víz a kát rány/víz el vá lasz tó ba ke rül. 

2. Fe nol (kon cent rá ció >3g/l) ki nyer he tõ a szén víz bõl ol dó szer ext rak ci ós el já rás sal, mi e lõtt a szén vi zet az am mó ni ás
víz tá ro ló tar tály ba ve ze tik. 

3. Az oxi da tív kén te le ní té si fo lya ma tok ból szár ma zó szenny vi zet rend sze rint kü lön el en ge dik az elõ ké szí tést  köve -
tõen.

4. A ké mi ai vi zet a kén sav üzem bõl a le pár ló ba ve ze tik. 

5. A Cla us-el já rás ból szár ma zó ké mi ai vi zet rend sze rint nem kon den zál ják, ha nem a le ve gõ be bo csát ják ké mé nyen
ke resz tül. Egy le het sé ges al ter na tí va, hogy a vi zet a nyers gáz ba fecs ken de zik a ke ze lés elõtt. 

6. A hû tõ víz. A köz ve tett gáz hû tõ vi zét vissza ke ring te tik, te hát nem be fo lyá sol ja a szenny víz mennyi sé gét. Köz vet len
gáz hû tés es tén a hûtõ vi zet mo só víz nek te kint jük és a le pár lón ke resz tül ve ze tik. 

Szenny víz ke ze lõ üzem (EP/11)

A kok szo ló mû bõl szár ma zó szenny vi zek vi szony lag nagy kon cent rá ci ó ban tar tal maz zák kü lön fé le szén hid ro gé nek,
ci án ve gyü le te ket és nit ro gén ve gyü le tek ke ve ré két. Több mód szer áll ren del ke zés re ezek nek a vi zek nek a ke ze lé sé re.
Min den eset ben, a szenny vi zet am mó nia ki haj tón ve ze tik ke resz tül a to váb bi ke ze lé sek elõtt.

A szenny vi zet bi o ló gi a i lag vagy ve gyi leg le het ke zel ni. Ha bi o ló gi ai ke ze lést al kal maz nak, a kát rányt gyak ran el tá vo -
lít ják va la mi lyen ve gyi/fi zi kai mód szer rel (lásd EP/9), és a szenny vi zet gyak ran fel hí gít ják, hogy el ke rül jék, hogy a be -
fo lyó víz to xi kus ha tást gya ko rol jon a mik ro or ga niz mu sok ra, el sõ sor ban a nit ri fi ká ló bak té ri u mo kat gátolva.

A kok szo ló mû vek szenny vi zé nek ke ze lé sé re al kal ma zott leg gya ko ribb bi o ló gi ai ke ze lé si tech ni ka az ae rob bi o ló gi ai
rend szer ak tív iszap pal. Bi zo nyos ese tek ben kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni a nit ri fi ká ci ó nak és az (ano xi kus = oxi gén -
men tes) de nit ri fi ká ci ó nak.
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Bi zo nyos ese tek ben flu i dá gyon ala pu ló bi o ló gi ai rend szert is al kal maz nak a szenny vi zek ke ze lé sé re. Van olyan üzem
is (UK), amely ben a szenny vi zet ná das ban ke ze lik.

A) Ae rob rend szer ak tív iszap pal

Az ak tív isza pos ae rob rend szer ben a bi o ló gi a i lag le bont ha tó al ko tó kat leg na gyobb részt bi o ló gi a i lag bont ják le
CO2-ra, H2O-re és ás vá nyi anya gok ra, és a bi o ló gi a i lag le nem bom ló, nem po lá ros al ko tó kat (mint a leg több PAH és ne -
héz fé mek) rész ben el tá vo lít ják a víz bõl az ak tív isza pon tör té nõ ad szorp ció ré vén.

A gya kor lat ban a leg több po ten ci á li san ve szé lyes szennye zõ anya got – pl.: a fe no lo kat, ci a ni do kat és aro más szén hid -
ro gé ne ket – bi o ló gi a i lag le bont ják és a ne héz fé me ket rész ben el tá vo lít ják az ak tív isza pon tör té nõ ad szorp ci ó val.

Kör nye zet vé del mi szem pont ból a kis táp lá lék-mik ro or ga niz mus (F/M) ará nyú ak tív isza pos rend sze rek a ked ve zõb -
bek. A kis F/M arány le he tõ vé te szi a bi o ló gi a i lag ne he zen le bom ló szer ves anya gok bi o ló gi ai le bon tá sát is. Az F/M vi -
szony a szer ves anya gok és az ak tív iszap ará nyát [mint fo lya dék elegy ben szusz pen dált szi lárd anya got (MLSS)]
„kg KOI/kg MLSS/nap” mér ték egy ség ben fe je zi ki (ahol KOI a ké mi ai oxi gén igény).

A le ve gõz te tés re oxi gént is le het hasz nál ni a kör nye ze ti le ve gõ he lyett. Ez ja vít ja a fo lya mat ve zé rel he tõ sé gét és csök -
ken ti az il lé ko nyabb al ko tó ré szek „ki haj tá sát” a víz bõl. 

A 3.6 táb lá zat eu ró pai kok szo ló mû vek ak tív isza pos ae rob rend sze re i nek tel je sít mé nyét mu tat ja be.

3.6. táb lá zat: Ak tív isza pos ae rob szenny víz ke ze lést al kal ma zó eu ró pai kok szo ló mû vek el fo lyó szenny vi zé nek kon cent -
rá ci ói és faj la gos ki bo csá tá sai (mind nagy, mind kis F/M aránnyal) – [EC Coke, 1996]

Al ko tó Kon cent rá ció Mér ték-egy ség Faj la gos ki bo csá tá si ér ték Mér ték-egy ség

KOI 140–700 mg/l 0,2 – 1 kg/t koksz

N-Kjel dahl 20–120 mg/l 0,01 – 0,1 kg/t koksz

NH3 <1–100 mg/l 0 – 0,1 kg/t koksz

SCN- <0,1–35 mg/l 0 – 0,05 kg/t koksz

Fe nol <0,1–10 mg/l 0 – 0,005 kg/t koksz

PAH 0,003–0,2 mg/l 0 – 0,001 kg/t koksz

B) Nit ri fi ká lá si kon cep ció

Egyes szenny víz ke ze lõ üze me ket úgy ter vez nek, hogy nit ri fi ká ció út ján ha té ko nyan el tá vo lít sa az am mó ni u mot
(NH4

+). Az ilyen faj ta üzem ki in du ló pont ja ként na gyon al kal mas az ae rob ak tív isza pos rend szer ha gyo má nyos ki vi te le.
A rend szer nek na gyon ki csi F/M ará nya és nagy re cir ku lá ci ós ará nya kell le gyen, hogy meg elõz ze a las san sza po ro dó
nit ri fi ká ló bak té ri u mok ki mo sá sát. A nit ri fi ká ló bak té ri u mok az am mó ni u mot nit rát tá (NO3

-) ala kít ják át. Ilyen kö rül mé -
nyek kö zött a bi o ló gi a i lag ne he zen le bont ha tó szer ves ve gyü le te ket is nagy el tá vo lí tá si ha tás fok kal le het mineralizálni.

Ál ta lá ban a ki sebb faj la gos ter he lé sû rend sze rek jobb ha tás fo kú ak és le he tõ vé te szik az am mó nia le bon tá sát nit ri fi ká -
ció út ján. A kis faj la gos ter he lés ja vít ja a ne he zen bom ló szer ves anya gok le bom lá sát is. Ami kor a „nit ri fi ká ci ót” al kal -
maz zák, az el fo lyó szenny víz nit rát-kon cent rá ci ó ja (NO3

-) vi szony la go san ma gas lesz (200 mg/l nagy ság ren dû).

C) Nit ri fi ká ló – de nit ri fi ká ló kon cep ció

Bi zo nyos ese tek ben a he lyi ha tó sá gok min den nit ro gén ve gyü let re (be le ért ve a nit rá to kat is) ala csony ki bo csá tást kö -
ve tel nek meg az el fo lyó szenny vi zek ben. Ez a szenny vi zek to váb bi ano xi kus ke ze lé sét kö ve te li meg. Több üze mi el ren -
de zés le het sé ges, de jó ered mé nye ket azok nál a szenny víz ke ze lõ üze mek nél ér tek el, ahol az úgy ne ve zett elõ-de nit ri fi ká -
ci ós kon cep ci ót (pre-DN/N) al kal maz ták.

A pre-DN/N rend szer ben szin tén az ae rob ak tív isza pos rend szert hasz nál ják ki in du ló pont ként. Azon ban, még mi e lõtt
a szenny vi zet le ve gõz tet nék, nit rát ban dús vi zet ad nak hoz zá a nit ri fi ká ci ós lép csõ bõl. Oxi gén men tes kö rül mé nyek kö -
zött a bak té ri u mok oxi gén (O2) he lyett nit rá tot hasz nál nak vég sõ elekt ron ak cep tor ként. A nit ro gén mo le ku lá ris nit ro -
gén ként (N2) sza ba dul fel. A tel jes re ak ció a kö vet ke zõ: 

5 szer ves + 2 H2O + 4 NO3
– >< 2 N2 + 4 OH– + 5 CO2
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A 3.14. ábra négy kü lön bö zõ kok szo lói szenny víz ke ze lõ üzem blokk sé má ját (nit ri fi ká ci ós-de nit rif ká ci ós el já rás sal)
mu tat ja be.

3.14. ábra: Négy kü lön bö zõ kok szo lói szenny víz ke ze lõ üzem blokk sé má ja nit ri fi ká ci ós-de nit rif ká ci ós el já rás sal
[Löhr, 1996]

„A” üzem: Ko ke rei Ka i sers tuhl, Dort mund, Né met or szág
„B” üzem: Ko oks fab ri ek Sid mar, Gent, Bel gi um
„C” üzem: Ko oks fab ri ek ACZC, Hol lan dia
„D” üzem: Co ke rie de Se re man ge, Fran cia or szág

A nit ri fi o ká ci ós-de nit ri fi ká ci ós rend sze rek nél na gyon ki csi az F/M arány (0,05–0,2 kg KOI/kg MLSS/nap), és na gyon 
jó ered mé nye ket ér nek el a kok szo ló mû vek szenny vi zé nek ke ze lé sé ben. Az eb bõl a rend szer bõl szár ma zó nit ro gén
emisszió kü lö nö sen ala csony a nagy F/M ará nyú vagy a csak nit ri fi ká ci ót tar tal ma zó rend sze rek kel össze ha son lít va.
A be lé põ és ki lé põ vi zek kon cent rá ci ó ját négy üzem re a 3.7. táb lá zat tar tal maz za.

3.7. táb lá zat: Be lé põ és ki lé põ kon cent rá ci ók és né hány szem pont a pre-DN/N rend szer rel mû kö dõ kok szo lói szenny -
víz tisz tí tó üze mek ese tén [In fo Mil, 1997; Löhr, 1996; Löhr, 1994]

Szem pont/Kom po nens Mér ték egy ség Sid mar Se re man ge Ka i sers tuhl ACZC

Koksz ter me lés Mt/év 1,180 0,630 2,0 0,605

Szenny víz mennyi ség m3/h 42 16 71 20

Hí gí tás m3/h 40 5 (15)*** 40

Összes ki lé põ mennyi ség m3/h 86 30 72 59

Faj la gos el fo lyó szenny víz

mennyi ség
m3/t koksz 0,59 0,31 0,38 0,86

F/M arány (táp anyag/mik ro or ga -

niz mus)

kg KOI/kg

MLSS/nap
±0,15 n.a. ±0,15 0,17

Be lé põ szenny víz -

pH mg/l n.a. n.a. 9,5 9,3

Le be gõ szi lárd anyag mg/l 30-40 n.a. <10 n.a.
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Szem pont/Kom po nens Mér ték egy ség Sid mar Se re man ge Ka i sers tuhl ACZC

KOI (x±s) mg/l 3650±310 4450±460 2250±590 3600±500

BOI5 mg/l 2100 n.a. 1340 n.a.

Fe nol mg/l 694 1000 350 900

SCN- mg/l 355 380 200-250 72,5**

N-Kjel dahl mg/l n.a. n.a. n.a. n.a.

Am mó nia (x±s) mg/l 83±61 82±105 43±30 25±15

Nit rit mg/l n.a. n.a. - n.a.

Nit rát mg/l n.a. n.a. - n.a.

Olaj és kát rány mg/l 40 n.a. n.a. n.a.

PAH (6 Bor neff) ±g/l 200 n.a. 106 n.a.

Ki lé põ szenny víz

pH - n.a. n.a. 7,8 7,04

Le be gõ szi lárd anyag mg/l 42 n.a. 43 28,6

KOI (x±s) mg/l 189±30 486±315 228±48 117±29

BOI5 mg/l 19±2,8 ±? 4±32 5,4±1,9

Fe nol mg/l 0,06 <2 0,16 0,1

SCN- mg/l 3 <4 n.a. 0,9

N-Kjel dahl mg/l n.a. n.a. n.a. 7,0

Am mó nia (x±s) mg/l 0,7±0,8 32±53 1,3±0,2 0,05±0,6

Nit rit mg/l 3 0 0,21 1,0

Nit rát mg/l 65 0* 15,0 48,1

Olaj és kát rány mg/l 5 n.a. n.a. n.a.

PAH (6 Bor neff) ±g/l <50 n.a. 11,7 27

n.a. adat nem áll ren del ke zés re; x±s: szám ta ni át lag ±: stan dard szó rás

* A Lor fon te szá mol be er rõl az ér ték rõl, ha bár el mé le ti leg ez le he tet len, de a ma gas ma ra dék am mó nia és el ha nya gol -
ha tó nit rát kon cent rá ció a nit ri fi ká lás gát lá sát jel zi.

** ACZC je lez te, hogy ez az ér ték túl zot tan ala csony le het, az al kal ma zott min ta vé te li el já rás kö vet kez té ben

*** esõ víz bõl áll, így nincs fo lya ma to san hoz zá ad va [Löhr,1977]

3.2 Je len le gi fo gyasz tá si / ki bo csá tá si szin tek

3.2.1. A tö meg áram át te kin té se be me ne ti / ki me ne ti ada tok

A 3.15. ábra egy kok szo ló mû be- és ki me ne ti tö meg ára ma i nak át te kin té sét áb rá zol ja. Ez az át te kin tés hasz nos le het a
kok szo ló mû vek ada ta i nak össze gyûj té sé ben.
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3.15. ábra: Egy kok szo ló mû tö meg ára mai

A spe ci fi kus be me ne ti té nye zõk va la mint az emisszi ós té nye zõk ki szá mít ha tó ak. Eze ket az ada to kat a 3.8-es táb lá zat
(lásd mel lék let) mu tat ja. Az ada tok 4 Eu ró pai Uni ós or szág 11 kok szo ló mû jé re vo nat koz nak. 

3.2.2 In for má ci ók a le ve gõ be tör té nõ ki bo csá tá sok ról

A kok szo ló mû vek nagy szá mú emisszió for rás sal ren del kez nek. A ki bo csá tá sok ezek bõl a for rá sok ból idõ ben vál to -
zó ak (pl: fél-fo lya ma tos emisszió az aj tó kon, fe dõ kön, fel szál ló csö vek nél és a ki to lás nál, ol tás nál ke let ke zõ sza ka szos
emisszió). Eze ket az emisszi ó kat mennyi sé gi leg ne héz jel le mez ni. A kü lön bö zõ kok szo ló mû vek emisszi ó i nak össze ha -
son lí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni az egyes kok szo ló mû ve ket jel lem zõ pa ra mé te re ket. Pél dá ul bi zo nyos aj tók emisszi ó -
já nak mér té ke nagy mér ték ben függ az aj tók tí pu sá tól, a ke men cék mé re té tõl és a kar ban tar tás mi nõ sé gé tõl. A kar ban tar -
tás meg ha tá ro zó té nye zõ le het. Va ló ban jó ér té ke ket fi gyel he tünk meg ha gyo má nyos aj tók nál, ahol a kis ke men cé ket
rend sze re sen kar ban tart ják, és rossz ered mé nye ket azok nál a mo dern, fle xi bi lis tö mí té sû aj tók nál, ahol a nagy ke men cék
nin cse nek meg fe le lõ en kar ban tart va. Ezt fi gye lem be kell ven ni az egyes le ve gõ emisszi ós for rá sok ada ta i nak ér té ke lé sé -
nél a 3.8-as és 3.9-es táb lá zat ban (lásd mel lék let). 

Az emisszi ós ér té kek szé les ská lá ját fõ ként a kar ban tar tá si prog ram mal, an nak tel je sí té sé re for dí tott fi gye lem fo ká val
(sta bil és egyen le tes mû kö dé si fel té te lek biz to sí tá sa) és az al kal ma zott csök ken té si tech ni kák kal le het ma gya ráz ni. 

3.2.3. In for má ci ók a víz be irá nyu ló emisszi ók ról

A víz be tör té nõ ki bo csá tá sok ról és ener gia igény rõl rész le te sebb in for má ci ó kat az aláb bi ak ban adunk meg. 

3.2.3.1. Foly to nos emisszió a víz be

Szá mos el já rást, va la mint azok vál to za ta it al kal maz zák a kam ra gáz ke ze lé sé re. A gáz ke ze lõ üze mek bõl szár ma zó
szenny víz mennyi sé ge függ a víz szük ség let tõl, pél dá ul a gõz mennyi ség tõl, a friss víz hoz zá adá sá tól a mo só fo lya dé kok -
hoz. A szenny víz mennyi sé ge dur ván 1,5-3 szo ro sa a kok szo lá si fo lya mat so rán ke let ke zett víz nek. 
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A kok szo lá si fo lya mat so rán ke let ke zett víz nagy ré sze a szén ned ves ség tar tal má ból szár ma zik. A szén át la gos ned -
ves ség tar tal ma kö rül be lül 8-11%, 0,08-0,4 m3/tszén. Egy jel lem zõ 780 kgkoksz/tszén ho zam 0,1-0,13 m3/tkoksz víz mennyi sé get
ered mé nyez. 

A szén ter mi kus bom lá sa so rán is ke let ke zik víz. A szén mi nõ sé gé tõl füg gõ en 3-5% úgy ne ve zett „ké mi ai víz” (bom -
lás víz) ter me lõ dik, ami azt je len ti, hogy 0,03-0,05 m3/tszén víz mennyi ség 0,040-0,06 m3/tkoksz -nak fe lel meg. 

Ha gõz be fú va tást hasz nál nak a töl té si gá zok el szí vá sá ra, ezen gõz kon den zá ci ó ja to váb bi víz mennyi sé get ered mé -
nyez az elõ hû tõk nél. A kon den zá tum szin tén a kok szo ló ból szár ma zó víz ré szét ké pe zi. 

A víz a fel szál ló csö ve ken ke resz tül hagy ja el a kok szo ló blok kot, majd a nyers kam ra gáz ból a kát ránnyal együtt kon -
den zá ló dik. A kát rány és a víz ke ve ré két a kát rány / víz el vá lasz tó ba ve ze tik, ahol az úgy ne ve zett szén vi zet (gáz vi zet) el -
vá laszt ják. Ezt a vi zet az am mó nia fo lya dék tá ro ló tar tály ba, és vé gül az am mó nia ki haj tó ba ve ze tik.

A kok szo ló mû bõl szár ma zó szenny víz
A desz til lá ci ó val tör té nõ am mó nia el tá vo lí tás után (3.15. ábra) az el fo lyó szenny víz kü lön bö zõ or ga ni kus anya go kat

(mint pél dá ul fe no lo kat) és szer vet len össze te võ ket (am mó nia, ci a ni dok) tar tal maz. Köz vet len el ve ze tés ese tén ezek az
össze te võk ne ga tív ha tás sal van nak a be fo ga dó ra. A le pár lót el ha gyó fo lya dé kot rend sze rint a szenny víz tisz tí tó te le pen
ke ze lik az el ve ze tés elõtt. 

A szenny víz ke ze lés elõt ti össze té te lét jel lem zõ ada tok azt mu tat ják, hogy je len tõ sen el tér nek üzem rõl üzem re, mind a 
kon cent rá ció, mind az elõ ál lí tott koksz ton ná já ra vo nat koz tat va. A nagy szá mú el té rés fõbb okai a kö vet ke zõk ben ke re -
sen dõk: a gáz ke ze lõ el já rás, a kok szo lá si el já rás tí pu sa (gra vi tá ci ós- vagy dön gö lé ses töl tés) és az egyes kok szo ló mû vek -
ben hasz nált szén tí pu sa. 

A 3.10. táb lá zat a tisz tí tan dó víz tu laj don sá ga it mu tat ja a bi o ló gi ai ke ze lõ te lep leg fon to sabb ter ve zé si pa ra mé te re i hez.

3.10. táb lá zat: Bel gi um ban, Né met or szág ban, Fran cia or szág ban és Hol lan di á ban lévõ kok szo ló mû vek bõl szár ma zó
szenny víz jel lem zõi

Pa ra mé ter
Kon cent rá ció [mg/l]

Emisszi ós együtt ha tó
[g/ton na koksz]

Át lag ér ték Szó rás

Ké mi ai oxi gén igény (KOI) 2250-4450 310-590 430-1700

Am mó nia (NH3/NH4+) 25-85 15-105 5-30

A KOI (ké mi ai oxi gén igény) mint egy összeg pa ra mé ter, a kü lön bö zõ szer ves ké mi ai ve gyü le tek szá mos vál to za tát
tar tal maz za; mint pél dá ul a fe nol (1000-2000 mg/l), szer ves nit ro gén ve gyü le tek (Kjel dahl-N: 250-500 mg/l) és a po li -
cik lu sos aro más szén hid ro gé ne ket (PAH, 30 mg/l-tõl) [In fo Mill, 1997]. Az am mó ni án kí vül más szer vet len nit ro gén tar -
tal mú össze te võk is je len van nak, mint pl: a tio ci á nok (150-350 mg/l).

A ned ves oxi dá ci ós kén te le ní tõ el já rá sok ból szár ma zó szenny víz
A ned ves oxi dá ci ós kén te le ní tés so rán ke let ke zett szenny víz ke ze lé se kü lön tör té nik, olyan össze te võk je len lé te mi att, 

ame lyek ká ros ha tás sal van nak a bi o ló gi ai szenny víz tisz tí tó te lep re. 
A 3.11. táb lá zat két ned ves oxi dá ci ós kén te le ní tõ el já rás szenny vi zé nek össze té te lét mu tat ja. A töb bi ned ves oxi dá ci -

ós el já rás kö zül az egyik al kal ma zá sa ar zén ve gyü le tek víz be tör té nõ emisszi ó já hoz ve zet het pl: (Thy lox el já rás),
1,4-naf ta ki non-2-szul fon sav (Ta ka hax), pik rin sav és tio ci a ni dok (Fu maks/rho dacs el já rás).

3.11. táb lá zat: Két ned ves oxi dá ci ós kén te le ní té si fo lya mat ból szár ma zó szenny víz össze té te le – [EC Coke, 1996]

Össze te võ Stret ford kén te le ní tés (g/l) Pe rox kén te le ní tés (g/l)

NH3 (sza bad) 0,1 7,5 – 24

NH3 (kö tött) n.a. 48 – 61

Na2CO3 5,7 – 65 -

CO2 ? 13 – 34

SCN–
80 – 300 61 – 73
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Össze te võ Stret ford kén te le ní tés (g/l) Pe rox kén te le ní tés (g/l)

Cl–
n.a. 1,5

H2S n.a. 0,04 – 0,2

S2O3
2– 50 35 – 127

SO4
2– 12,2 7 – 23

Va na dát (VO3
–) 1,2 -

Tar ta rát V4O9
2–) 1 -

ADS 1,9 -

Hid ro ki non - 0,3 – 0,6

pH n.a. 8,7

Hû tõ víz

A leg több hû tõ vi zet a kam ra gáz ke ze lés nél hasz nál ják köz ve tett hû tés re. A hû tõ vi zet a kör fo lya mat ban új ra ke ring te -
tik. A friss víz fel hasz ná lás, az el pá rol gó és el fo lyó víz mennyi sé gét pó tol ja 6-10 m3/h (0,06 m3/tkoksz).

A kam ra gáz köz vet len hû té sé re am mó ni ás fo lya dé kot (öb lí tõ vi zet) hasz nál nak, zárt kör fo lya mat ban. A kör fo lya mat
áram lá sa órán ként kö rül be lül 6 m3/tkoksz. 

3.2.3.2. Sza ka szos víz emisszió

Ned ves koksz ol tás

Sza ka szos víz be irá nyu ló emisszi ót idéz het elõ a ned ves koksz ol tá si fo lya mat. Vi szont ha az ol tást he lye sen vég zik,
ak kor a fe les le ges vi zet össze gyûj tik, és a kö vet ke zõ ol tás nál újra fel hasz nál ják. En nek a több let víz nek más el já rás ban
tör té nõ hasz no sí tá sa is le het sé ges. Ez meg aka dá lyoz za a víz be irá nyu ló emisszi ót. 

3.2.4. Ener gia igény

A 3.12. táb lá zat a kok szo ló mû vek ener gia igé nyét tar tal maz za, a kam ra gáz ke ze lést nem szá mít va. A 3.8-as táb lá zat
ada tai alá tá maszt ják eze ket az ér té ke ket. A táb lá zat tar tal maz za az ener gia fel hasz ná lást is, amely rá vi lá gít a je len tõs
ener gia vesz te sé gek re (amely meg kö ze lí tõ leg 3 GJ/tkoksz). A kok szo ló mû vek ben ter melt kam ra gáz fon tos sze re pet ját szik
az ener gia el lá tás ban, és az in teg rált acél mû vek mû kö dé sé ben.

3.12. táb lá zat: Egy kok szo ló mû ener gia egyen sú lya (nem te kint ve a kam ra gáz ke ze lést) – [UN-ECE, 1990]; a fel té te le -
zett koksz ho zam 780 kgkoksz / tszén

Ener gia be vi tel Ener gia ki me net

Ener gia hor do zó GJ/ton na koksz Ener gia hor do zó GJ/ton na koksz

Szén 40,19 Szén 27,05

Kok szo ló ke men ce tü ze lés 3,01 Kam ra gáz 8,08

Ké mi ai re ak ci ók 0,32 Ener gia vesz te ség 3,33

Já ru lé kos ter mé kek
(S, kát rány stb.)

2,56

Koksz vesz te ség
osz tá lyo zás

1,92

Koksz por 0,26

Össze sen 43,52 Össze sen 43,20
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3.2.5. Ta laj szennye zés
A kam ra gáz ke ze lõ üze mek ben kát rányt és más szer ves össze te võ ket (pl: BTX) nyer nek ki a kam ra gáz ból. Ezen anya -

gok ki öm lé se vagy szi vár gá sa ta laj szennye zés hez ve zet het, a he lyi ta laj vi szo nyok tól füg gõ en. Ezen kí vül a szén víz (gáz -
víz) ki öm lé se, vagy szi vár gá sa is okoz hat ta laj szennye zést. 

Eb ben a do ku men tum ban csak egy rö vid le írást adunk a le het sé ges in téz ke dé sek rõl:
a) mi ni ma li zál ni kell a pe re mek és tar to zé kok szá mát;
b) a csö vek és pe re mek vizs gá la ta le het sé ges le gyen (pl. föld fölé he lyez ve, vagy bur kolt csö vek al kal ma zá sa), ha csak

a kok szo ló mû kora és ki vi te le zé se nem te szi ezt le he tõ vé;
c) azon anya gok tá ro lá sát és szál lí tá sát, ame lyek po ten ci á lis ta laj szennye zõk le het nek, úgy kell meg ol da ni, hogy el ke -

rül he tõ le gyen a szennye zés.

4 Kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek

A leg jobb kör nye ze ti tel je sít ményt a lé te sít mé nyek rend sze rint a leg jobb tech no ló gi á nak a leg ha té ko nyabb mó don
tör té nõ üze mel te té sé vel ér he tik el. Ezt fel is mer ve szól a BAT de fi ní ci ó já ban a „tech ni ka” fo gal má nak meg ha tá ro zá sa a
kö vet ke zõ kép pen: „a tech ni ka fo gal má ba be le ér ten dõ az al kal ma zott tech no ló gia és mód szer, amely nek alap ján a be -
ren de zést (tech no ló gi át, lé te sít ményt) ter ve zik, épí tik, kar ban tart ják, üze mel te tik és mû kö dé sét meg szün te tik, a kör nye zet 
hely re ál lí tá sát vég zik”.

Az IPPC lé te sít mé nyek ese té ben a kör nye zet vé del mi ve ze té si rend szer (KVR) egy olyan esz köz, amit az üze mel te tõk
szisz te ma ti ku san és de monst rál ha tó mó don al kal maz hat nak a ter ve zés, szer kesz tés, kar ban tar tás, üze mel te tés és a te vé -
keny ség fel ha gyá sa so rán. Egy KVR ma gá ban fog lal ja a szer ve ze ti fel épí tést, a fe le lõs sé ge ket, a gya kor la ti meg ol dá so -
kat, el já rá so kat és mû ve le te ket, va la mint erõ for rá so kat a kör nye ze ti po li ti ka ki fej lesz té se, be ve ze té se, kar ban tar tá sa, át -
te kin té se és mo ni to ro zá sa fo lya mán. A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek ak kor mû köd nek a leg ha tá so sab ban és
leg cél sze rûb ben, ha az üze mel te tés és az át fo gó irá nyí tás el vá laszt ha tat lan részét képezik.

Mi köz ben mind a szab vá nyo sí tott rend sze rek (EN ISO 14001:20043 és EMAS4), mind a nem-szab vá nyo sí tott („ve võ -
re al kal ma zott”) rend sze rek elv ben a szer ve zet-et te kin tik egy ség nek, ad dig az IPPC ese té ben meg en ge dett a szû kebb ér -
tel me zést hasz nál ni, mely be nem tar to zik bele a szer ve zet összes te vé keny sé ge, ami att, hogy a sza bá lyo zott egy ség a
193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let ér tel mé ben a lé te sít mény.

Egy KVR le het szab vá nyo sí tott vagy nem-szab vá nyo sí tott rend szer. A be ve ze tés és va la mely, nem zet kö zi leg is el fo -
ga dott szab vá nyo sí tott rend szer hez, mint pél dá ul az EN ISO 14001:2004 szá mú szab vány hoz való ra gasz ko dás hi te le -
seb bé ké pes ten ni az KVR-t, kü lö nö sen, ha azt egy meg fe le lõ kül sõ ta nú sí tás is alá tá maszt ja.

Az EMAS to vább nö ve li a meg bíz ha tó sá got. Ezt elõ se gí ti a kör nye ze ti jog sza bá lyok be tar tá sát elõ se gí tõ me cha niz -
mus, va la mint a kör nye ze ti nyi lat ko zat ré vén a nyil vá nos ság be vo ná sa.

A nem-szab vá nyo sí tott rend sze rek elv ben ugyan ilyen ha té ko nyak le het nek, fel té ve, hogy meg fe le lõ kép pen ter vez ték
meg õket és al kal mas mó don tör tént a be ve ze té sük.

Egy KVR be ve ze té se és az irán ta való el kö te le zett ség az üze mel te tõ fi gyel mét a lé te sít mény kör nye ze ti tel je sít mé nyé -
re irá nyít ja. Kü lö nö sen a nor má lis és a nor má lis tól el té rõ hely ze tek re ki ala kí tott egy ér tel mû üze mel te té si el já rá sok kar -
ban tar tá sa és vég re haj tá sa, to váb bá a hoz zá ren delt fe le lõs sé gek biz to sít ják, hogy a lé te sít mény en ge dé lyé ben sze rep lõ
fel té te le ket be tart sák és más kör nye ze ti cé lok és fel ada tok tel je sí té se min den idõ ben meg tör tén jen.

A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek ál ta lá ban biz to sít ják a lé te sít mény kör nye ze ti tel je sít mé nyé nek fo lya ma tos
ja ví tá sát, tö ké le te sí té sét. Mi nél ked ve zõt le nebb a ki in du lá si hely zet, an nál na gyobb rö vid távú ja vu lást le het el vár ni. Ha
a lé te sít mény jó kör nye ze ti tel je sít ménnyel ren del ke zik, ak kor a rend szer se gít az üze mel te tõ nek a ma gas tel je sít mény -
szint meg õr zé sé ben, fenn tar tá sá ban.

A kör nye zet me nedzs ment-tech ni ká kat úgy ter ve zik meg, hogy a kör nye ze ti ha tást ál ta lá ban ve szik fi gye lem be, ami
össz hang ban áll az IPPC in teg rált meg kö ze lí té sé vel.

Az aláb bi ak ban le írt kom po nen sek min den IPPC lé te sít mény re al kal maz ha tók. A KVR tár gya (pl. a rész le tes sé ge) és
ter mé sze te (pl. szab vá nyo sí tott vagy nem-szab vá nyo sí tott) ál ta lá ban véve a lé te sít mény jel le gé vel, mé re té vel és komp le -
xi tá sá val, va la mint a kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá val függ össze.

3 Kör nye zet köz pon tú irá nyí tá si rend sze rek

4 Kö zös sé gi kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer
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A KVR be ve ze té sé nek és mû köd te té sé nek költ sé gei ma ga sak, de nem éssze rût len mér ték ben azok, mi vel:
– A KVR ma ga sabb fokú ko or di ná ci ót és in teg rá ci ót va ló sít meg más me nedzs ment-rend sze rek kel, ami a költ sé gek

csök ken té sé nek egyik le het sé ges út ja ként ér té kel he tõ.
– Az összes kör nye ze ti cél el éré sé re és a fel ada tok meg ol dá sá ra fel hasz nált rá for dí tá sok kb. fele egy éven be lül meg té -

rül a költ ség meg ta ka rí tá sok és/vagy nö vek võ be vé tel kö vet kez té ben.
– A leg na gyobb költ ség meg ta ka rí tást az ener gi á ra, a hul la dék-ke ze lé sek re és a nyers anya gok ra for dí tott csök ke nõ ki -

adá sok ré vén le he tett el ér ni.
– A leg több cég úgy gon dol ja, hogy a pi a con el fog lalt he lyü ket erõ sí ti a KVR. A cé gek egy har ma da ar ról szá molt be,

hogy a KVR kö vet kez té ben nö ve ked tek be vé te lei.

A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek szá mos elõnyt nyújt hat nak, pél dá ul:
– át lát ha tób bá te szi a cég kör nye zet vé del mi hely ze tét,
– meg ala po zot tabb a dön tés ho za tal,
– a dol go zók job ban mo ti vál ha tók,
– to váb bi le he tõ sé gek nyíl nak az üze mel te té si költ sé gek csök ken té sé re és a ter mék mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra,
– ja vul a kör nye ze ti tel je sít mény,
– ja vul a cég rõl ki ala kult kép, az imázs,
– csök ken nek a fe le lõs sé gi, biz to sí tá si és a meg nem fe le lés sel kap cso la tos költ sé gek,
– na gyobb a von zó erõ a mun ka vál la lók, az ügy fe lek és a be fek te tõk ré szé rõl,
– nö vek szik az el len õr zõ szer vek bi zal ma, ami csök ke nõ szá mú el len õr zõ fe lül vizs gá la tok hoz, át te kin té sek hez ve zet -

het,
– ja vul a kap cso lat a nyil vá nos ság gal és a kör nye zet vé del mi szer ve ze tek kel.

El ér he tõ leg jobb tech ni kák

Szá mos kör nye zet vé del mi ve ze té si tech ni ka szá mít BAT-nak. A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek te rén az el ér -
he tõ leg jobb tech ni ka (BAT) egy olyan kör nye zet vé del mi ve ze té si rend szer be ve ze té se és az an nak meg fe le lõ mû kö dés,
ami az egye di kö rül mé nyek re al kal maz va a kö vet ke zõ jel leg ze tes sé ge ket fog lal ja magában:

(a) Kör nye ze ti po li ti ka meg ha tá ro zá sa a lé te sít mény re a fel sõ ve ze tés dön té se alap ján, ami ma gá ban fog lal ja a fel sõ
ve ze tés el kö te le zett sé gét arra, hogy

– ki elé gít min den fon to sabb vo nat ko zó kör nye ze ti jog sza bályt és más ren del ke zést, 
– ele get tesz min den más olyan kö ve tel mény nek, ame lyet a cég el fo gad és alá ír,
– ke re tet nyújt a kör nye ze ti cé lok és fel ada tok meg ál la pí tá sá hoz és át te kin té sé hez,
– do ku men tált és azt min den mun ka vál la ló nak tu do má sá ra hoz ták,
– a nyil vá nos ság és min den érin tett fél ren del ke zé sé re áll, mi vel az a fel sõ ve ze tés el kö te le zett sé ge a si ke res al kal ma -

zás elõ fel té te le a kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek más tu laj don sá ga i val együtt.

(b) A szük sé ges el já rá sok meg ter ve zé se és ki ala kí tá sa an nak ér de ké ben, hogy
– a lé te sít mény kör nye ze ti vo nat ko zá sa it azo no sí ta ni le hes sen,
– meg le hes sen ál la pí ta ni azo kat a te vé keny sé ge ket, ame lyek je len tõs ha tást gya ko rol nak, vagy gya ko rol hat nak a kör -

nye zet re, és ezt az in for má ci ót nap ra kész ál la pot ban tar ta ni,
– egy kör nye zet me nedzs ment-prog ram ki ala kí tá sa és rend sze res fel fris sí té se, kor sze rû sí té se, be le ért ve a fe le lõs sé gek

át ru há zá sát is a ki tû zött cé lok és fel ada tok el éré se ér de ké ben min den lé nye ges funk ci ó nál és min den fon tos szin ten, va la -
mint 

– meg ha tá roz ni azo kat az esz kö zö ket és azt az idõ ke re tet, amely nek ré vén a meg va ló sí tás nak meg kell tör tén ni.

(c) Az el já rá sok be ve ze té se, kü lö nös fi gye lem mel az aláb bi ak ra:
– szer ke zet és fe le lõs ség,
– be ta ní tás, el vá rás és kom pe ten cia,
– kom mu ni ká ció,
– a mun ka vál la lók be vo ná sa,
– do ku men tá lás (nap ra kész in for má ci ók ki ala kí tá sa és kar ban tar tá sa, pa pír-ala pú vagy elekt ro ni kus for má ban, a me -

nedzs ment-rend szer leg fon to sabb ele me i nek és köl csön ha tá sa ik nak le írá sa, és út mu ta tás nyúj tá sa a vo nat ko zó do ku -
men tá ci ók el éré sé hez),
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– ha té kony fo lya mat-sza bá lyo zás (a fo lya ma tok meg fe le lõ sza bá lyo zá sa min den üze me lé si mód mel lett, azaz az elõ -
ké szí tés ben, az in dí tás so rán, a ru tin sze rû üze mel te tés alatt, a le ál lás kor és a nor má lis tól el té rõ kö rül mé nyek kö zött),

– kar ban tar tá si prog ra mok,
– fel ké szü lés a vész hely ze tek re és a meg fe le lõ vá la szok ki ala kí tá sa,
– a kör nye ze ti jogi sza bá lyo zás ki elé gí té sé nek biz to sí tá sa.

(d) A tel je sít mény el len õr zé se és meg fe le lõ kor rek ci ós-ki iga zí tó cse lek mé nyek meg té te le, kü lö nös te kin tet tel a kö vet -
ke zõk re:

– mo ni to ro zás és mé rés (a mo ni to ro zás ra és a mé rés re vo nat ko zó do ku men tált el já rá sok ki ala kí tá sa és rend sze re sen
vég zett kar ban tar tá suk, a mû ve le tek és te vé keny sé gek azon kulcs fon tos sá gú jel leg ze tes sé gei vo nat ko zá sá ban, me lyek
lé nye ges ha tást gya ko rol hat nak a kör nye zet re, be le ért ve a tel je sít mény nyo mon kö ve té sé rõl szó ló in for má ci ók fel jegy -
zé sét, a lé nye ges üze me lé si te vé keny sé gek kont roll ját és a be ren de zés kör nye ze ti cél ja i nak és fel ada ta i nak való meg fe le -
lõ sé gét),

– kor rek ci ós és meg elõ zõ cse lek mé nyek, te vé keny sé gek,
– a fel jegy zé sek kar ban tar tá sa,
– ahol le het, ott füg get len bel sõ au di tá lás an nak ér de ké ben, hogy meg ha tá roz zák, a kör nye zet vé del mi ve ze té si rend -

szer meg fe lel-e vagy nem fe lel meg a ter ve zett te vé keny sé gek nek és ér té kek nek, és meg fe le lõ volt-e a be ve ze tés és a kar -
ban tar tás.

– A fel sõ ve ze tés ré szé rõl az át te kin tés, fi gye lem mel kí sé rés.

Az aláb bi há rom tá mo ga tó in téz ke dés meg lé te nem kö te le zõ az el ér he tõ leg jobb tech ni ká nak való meg fe le lés hez:
– Akk re di tált ta nú sí tó tes tü let vagy egy kül sõ ta nú sí tó szerv ál tal meg vizs gált, el len õr zött és ér vé nye sí tett me nedzs -

ment-rend szer és au di tá lá si el já rás.
– Egy sza bá lyos kör nye ze ti nyi lat ko zat el ké szí té se és köz zé té te le (és le he tõ leg kül sõ ér vé nye sí té se), amely a lé te sít -

mény va la mennyi lé nye ges kör nye ze ti vo nat ko zá sát le ír ja, és ami le he tõ vé te szi az év rõl-év re való össze ha son lí tást a
kör nye ze ti szem pon tú cél ki tû zé sek és a fel ada tok te rén, va la mint a gaz da sá gi-ipa ri szek tor bench mark5-jel le gû más mu -
ta tó szá ma i val való össze ha son lí tás, ha le het sé ges.

– Egy nem zet kö zi leg el fo ga dott rend szer be ve ze té se és az en nek meg fe le lõ mû kö dés, ilyen pél dá ul az EMAS és az EN 
ISO 14001:2004. Egy ilyen rend szer be ve ze té se na gyobb meg bíz ha tó sá got biz to sít a KVR-nek, kü lö nö sen az EMAS.
El vi leg azon ban a nem-szab vá nyo sí tott rend sze rek is ugyan olyan ha té ko nyak le het nek, meg fe le lõ ter ve zés és be ve ze tés
ese tén.

Egy ipar ág szá má ra spe ci á li san lé nye ges a KVR kö vet ke zõ po ten ci á lis jel leg ze tes sé ge i nek a fi gye lem be vé te le:
a) Fi gyel met kell for dí ta ni a te vé keny ség meg szün te té sé bõl szár ma zó kör nye ze ti ha tá sok ra is már az új üzem ter ve zé -

se kor (a te vé keny ség meg szün te té se a ta laj és a fel szín alat ti víz szennye zé se szem pont já ból je lent kör nye ze ti koc ká za -
tot, és nagy mennyi sé gû szi lárd hul la dék ke let ke zé sé vel jár). 

b) A meg elõ zõ tech ni kák a mû ve le tek tõl füg ge nek, de ál ta lá ban az aláb bi ak ra kell fi gyel met for dí ta ni:
– El kell ke rül ni a föld alat ti szer ke ze tek al kal ma zá sát.
– A ki ala kí tás so rán fi gye lem mel kell len ni a könnyû szét sze rel he tõ ség re.
– Olyan fe lü le ti ki ala kí tást, be vo na tot kell vá lasz ta ni, amit könnyen le het a szennye zés tõl men te sí te ni.
– Olyan be ren de zés-kon fi gu rá ci ót kell al kal maz ni, ami mi ni má lis ra csök ken ti a vegy sze rek vissza ma ra dá sát, és ami

elõ se gí ti a le eresz tést vagy a mo sást.
– Ru gal ma san ke zel he tõ, ön ma gá ban álló egy sé ge ket kell ter vez ni, ame lyek le he tõ vé te szik a fá zi son ként tör té nõ le -

zá rást.
– Cél sze rû bi o ló gi a i lag le bont ha tó és vissza for gat ha tó anya go kat hasz nál ni, ha erre mód van.
– Elõ kell se gí te ni a tisz tább tech no ló gi ák al kal ma zá sát.
– Ahol cél sze rû, az ipar ág ra vo nat ko zó bench mark-jel le gû össze ha son lí tá so kat kell vé gez ni rend sze res idõ kö zön ként, 

ami nek ki kell ter jed nie az ener gia-ha té kony ság ra és az ener gia-meg ta ka rí tá si te vé keny sé gek re is, va la mint a be me nõ
anya gok meg vá lasz tá sá ra, a le ve gõ be való emisszi ók ra, a víz be tör té nõ ki bo csá tá sok ra, a víz fo gyasz tás ra és a hul la dé -
kok ke let ke zé sé re.

5 Bench mark: vi szo nyí tá si pont (ál ta lá ban in dex)
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5 Ki bo csá tá si ha tár ér té kek

A koksz gyár tás ra vo nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér té kek a kö vet ke zõ jog sza bá lyok ban ke rül tek meg ál la pí tás ra:

Le ve gõ tisz ta ság-vé de lem

14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együt tes ren de let a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött lég -
szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl

1/2000. (VII. 21.) Kö ViM-KöM együt tes ren de let a nem-köz úti moz gó gé pek be épí ten dõ bel sõ égé sû mo to rok gáz ne -
mû és ré szecs kék bõl álló szennye zõ anyag-ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról

10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak
kor lá to zá sá ról

23/2001. (XI. 13.) KöM ren de let a 140 kWth és az en nél na gyobb, de 50 MWth-nál ki sebb név le ges be me nõ hõ tel je -
sít mé nyû tü ze lõ be ren de zé sek lég szennye zõ anya ga i nak tech no ló gi ai ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl

Víz mi nõ ség vé de lem
220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let a víz szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl és al kal ma zá -

suk egyes sza bá lya i ról

Ta laj- és ta laj víz vé de lem
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együt tes ren de let a fel szín alat ti víz és föld ta ni kö zeg mi nõ sé gi vé del mé -

hez szük sé ges ha tár ér té kek rõl

Zaj- és rez gés vé de lem
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együt tes ren de let a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról

Fel hív juk a fi gyel met arra, hogy a kör nye zet vé del mi ha tó ság az EKH en ge dély ben nem ál la pít meg ki bo csá tá si ha tár -
ér té ket „kok szo lá si” te vé keny sé gek (a 272/2004. (IX. 29.) Korm.ren de let 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ) szén-di oxid
(üveg ház ha tá sú gáz) ki bo csá tá sa i ra, amennyi ben biz to sí tott, hogy je len tõs he lyi szennye zés nem kö vet ke zik be (ld. a
193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let 6. szá mú mel lék let 1.e) pont ját).

Az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sa i nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je len té sé rõl,
va la mint en nek az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás sal való kap cso la tá ról a 272/2004. (IX. 29.)
Korm. ren de let –az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je -
len té sé rõl– ren del ke zik.

6 Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zés, a KHV és a tel jes körû fe lül vizs gá lat tar tal mi kö ve tel mény
rend sze ré nek össze ve té se

A KHV és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély tar tal mi kö ve tel mény rend sze ré nek össze ve té se
A szük sé ges több let in for má ci ó kat a táb lá zat vas tag, dõlt ki eme lés sel je lö li.

Kö zös
szá mo zás

A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ról szó ló
20/2001. (II. 14.) Korm.ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek, il let ve

a szo ká sos KHT (kör nye ze ti ha tás ta nul mány) fel épí tés

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

1. a) az en ge dély ké rõ azo no sí tó ada tai

2. A lé te sít mény szük sé ges sé ge

2/a. A te vé keny ség el ma ra dá sá ból szár ma zó kör nye ze ti 
kö vet kez mé nye ket (eset le ges)

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 183



Kö zös
szá mo zás

A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ról szó ló
20/2001. (II. 14.) Korm.ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek, il let ve

a szo ká sos KHT (kör nye ze ti ha tás ta nul mány) fel épí tés

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

3. A te vé keny ség te le pí té si és tech no ló gi ai le he tõ sé -
ge i nek le írá sa (vég ered mény ben a te vé keny ség be -
mu ta tá sa: a te vé keny ség vo lu me ne, a te vé keny ség
he lye és te rü let igé nye, az igény be ve en dõ te rü let
hasz ná la tá nak je len le gi és a te le pü lés ren de zé si
terv ben rög zí tett mód ja, a te vé keny ség meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges lé te sít mény(ek) fel so ro lá sa és
he lye, be le ért ve a te le pí té si he lyen lé te sü lõ kap cso -
ló dó lé te sít mé nye ket is, a te le pí té si hely le ha tá ro lá -
sa tér ké pen, a ter ve zett tech no ló gia le írá sa,
ide ért ve az aláb bi ak meg adá sát is: az össze fog la ló
fo lya mat áb ra, va la mint az anyag fel hasz ná lás fõbb
mu ta tói, an nak is mer te té se, ha olyan ve szé lyes
anya got hasz nál nak fel, ál lí ta nak elõ vagy for gal -
maz nak stb.)

b) a lé te sít mény, te vé keny ség te le pí té si he lyé nek
jel lem zõi
d) a lé te sít mény, il let ve az ott foly ta tott te vé keny -
ség és an nak jel lem zõ ter me lé si ka pa ci tá sa, be le -
ért ve a te lep he lyen lévõ mû sza ki lag kap cso ló dó
lé te sít mé nye ket
f) a lé te sít mény ben, il let ve tech no ló gi á ban fel hasz -
nált, va la mint az ott elõ ál lí tott anya gok, il let ve
ener gia jel lem zõi és mennyi sé gi ada tai

4. e) az al kal ma zott el ér he tõ leg jobb tech ni kák is -
mer te té se

5. A kör nye zet ter he lés és a kör nye zet igény be vé te le
(a to váb bi ak ban: ha tó té nye zõk) vár ha tó mér té ké -
nek becs lé se az ada tok bi zony ta lan sá gá nak (ren -
del ke zés re ál lá sá nak) fi gye lem be vé te lé vel. 

Rész le tes nél: a ha tó té nye zõk jel le ge, nagy sá ga,
idõ be li vál to zá sa, tér be li ki ter je dé se be mu ta tá sa.

c) a lé te sít mény ál tal igény be vett te rü let hely szín -
raj za a szennye zõ for rá sok be je lö lé sé vel, egy sé ges
or szá gos ve tü le ti rend szer (EOV) ko or di ná ták fel -
tün te té sé vel
g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai

6. A vizs gá lan dó te rü let kör nye ze ti ál la po tá nak be -
mu ta tá sa

Rész le tes nél: A ha tás te rü let ki ter je dé se a ren de let
2. mel lék le té ben fog lal tak nak meg fe le lõ en meg ha -
tá roz va. A ha tás te rü let nek a te vé keny ség meg va ló -
sí tá sa nél kül fenn ál ló kör nye ze ti ál la po tá nak
is mer te té sét.

i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü le ti jog sza bá -
lyok fi gye lem be-vé te lé vel

7. A ha tá sok elõ ze tes becs lé se a te vé keny ség sza ka -
sza i ként el kü lö nít ve, és az eset le ge sen kör nye zet -
ter he lést oko zó bal ese tek vagy meg hi bá so dá sok
elõ for du lá si le he tõ sé ge i re fi gye lem mel.

Rész le tes nél: A ha tás fo lya ma to kat kör nye ze ti ele -
men ként kü lön-kü lön és összes sé gük ben is ele mez -
ni kell. Fel kell tár ni a köz ve tet ten ér vé nye sü lõ
ha tás fo lya ma to kat is.

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an

7/a. A ta nul mány ban je lez ni kell, ha a te vé keny ség kö -
vet kez té ben elõ re lát ha tó an or szág ha tá ron át ter je dõ 
kör nye ze ti ha tá sok is fel lép het nek.

i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa ... ki emel ve az eset le ges
or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá so kat

8. A táj ban és az öko ló gi ai vi szo nyok ban vár ha tó vál -
to zá sok rész le tes le írá sa

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok ……..
vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek
összes sé gé re vo nat ko zó an

9. A kör nye ze ti ha tá sok ér té ke lé se

10. Rész le tes nél: A te vé keny ség kör nye ze ti ha tá sa i nak 
kö szön he tõ tár sa dal mi és gaz da sá gi kö vet kez mé -
nyek be mu ta tá sa.
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A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ról szó ló
20/2001. (II. 14.) Korm.ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek, il let ve

a szo ká sos KHT (kör nye ze ti ha tás ta nul mány) fel épí tés

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

11. j) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tás meg elõ zé -
sé re, vagy amennyi ben a meg elõ zés nem le het sé -
ges, a ki bo csá tás csök ken té sé re szol gá ló
tech no ló gi ai el já rá sok és egyéb mû sza ki meg ol dá -
sok, va la mint ezek nek a min den ko ri el ér he tõ leg -
jobb tech ni ká nak való meg fe le lé se
k) szük ség ese tén a hul la dék ke let ke zé sé nek meg -
elõ zé sé re, a ke let ke zett hul la dék hasz no sí tá sá ra,
va la mint a nem hasz no sít ha tó hul la dék kör nye zet -
szennye zést, il let ve -ká ro sí tást ki zá ró mó don tör té -
nõ ár tal mat la ní tá sá ra szol gá ló meg ol dá sok
l) min den olyan in téz ke dést, amely az en ger gi a ha -
té kony sá got, a biz ton sá got, a szennye zé sek meg -
elõ zé sét, il let ve csök ken té sét szol gál ják, kü lö nös
te kin tet tel a 3. §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek 
tel je sü lé sé re

12. m) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mé ré -
sé re (mo ni tor ing), fo lya ma tos el len õr zé sé re szol gá -
ló mód sze rek, in téz ke dé sek

A tel jes körû fe lül vizs gá lat és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély tar tal mi kö ve tel mény-rend sze ré nek össze ve -
té se

A szük sé ges több let in for má ci ó kat a táb lá zat vas tag, dõlt ki eme lés sel je lö li.

Kö zös
szá mo zás

A tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tar tal ma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

1. 1. Ál ta lá nos ada tok

1.1. 1.1. A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot (a to váb -
bi ak ban: vizs gá lat) vég zõ neve (meg ne ve zé se),
lak he lye (szék he lye), a jo go sult sá gát iga zo ló en ge -
dély/ok irat szá ma.

1.2. 1.2. Az ér de kelt neve (meg ne ve zé se), lak he lye
(szék he lye), a te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó
en ge dély szá ma.

a) az en ge dély ké rõ azo no sí tó ada tai

1.3. 1.3. A te lep hely(ek) címe, hely raj zi szá ma, a te le -
pü lés sta tisz ti kai azo no sí tó szá ma, át né ze ti és rész -
le tes hely szín rajz

c) a lé te sít mény ál tal igény be vett te rü let hely szín -
raj za a szennye zõ for rá sok be je lö lé sé vel, egy sé ges
or szá gos ve tü le ti rend szer (EOV) ko or di ná ták fel -
tün te té sé vel

1.4. b) a lé te sít mény, te vé keny ség te le pí té si he lyé nek
jel lem zõi

1.5. 1.4. A te lep hely(ek)re vo nat ko zó en ge dé lyek és
elõ írá sok fel so ro lá sa és be mu ta tá sa.

1.6. 1.5. A te lep hely(ek)en a vizs gá lat idõ pont já ban
foly ta tott te vé keny sé gek fel so ro lá sa, a TE Á -
OR-szá mok meg je lö lé sé vel és az al kal ma zott tech -
no ló giá(k) rö vid le írá sá val.

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 185



Kö zös
szá mo zás

A tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tar tal ma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

1.7. 1.6. A te lep hely(ek)en az ér de kelt ál tal ko ráb ban (a 
te vé keny ség kez de té tõl, de leg fel jebb 5 év) foly ta -
tott te vé keny sé gek be mu ta tá sa kü lö nös te kin tet tel
a kör nye zet re ve szélyt je len tõ te vé keny sé gek re, a
be kö vet ke zett, kör nye ze tet érin tõ rend kí vü li ese -
mé nyek kel együtt.

2. 2. A fe lül vizs gált te vé keny ség re vo nat ko zó ada tok

2.1. 2.1. A lé te sít mé nyek és a te vé keny ség rész le tes is -
mer te té se, a te vé keny ség meg kez dé sé nek idõ pont -
ja, a fel hasz nált anya gok lis tá ja, az elõ ál lí tott
ter mé kek lis tá ja a mennyi ség és az össze té tel fel -
tün te té sé vel.

d) a lé te sít mény, il let ve az ott foly ta tott te vé keny -
ség és an nak jel lem zõ ter me lé si ka pa ci tá sa, be le -
ért ve a te lep he lyen lévõ mû sza ki lag kap cso ló dó
lé te sít mé nye ket
f) a lé te sít mény ben, il let ve tech no ló gi á ban fel hasz -
nált, va la mint az ott elõ ál lí tott anya gok, il let ve
ener gia jel lem zõi és mennyi sé gi ada tai

2.2. 2.2. A te vé keny ség(ekk)el kap cso la tos do ku men tá -
ci ók, nyil ván tar tá sok, be je len té sek, ha tó sá gi el len -
õr zé sek, en ge dé lyek, ha tá ro za tok, kö te le zé sek
is mer te té se, bír sá gok ese té ben 5 évre vissza me nõ -
leg.

2.3. 2.3. Föld alat ti és fel szí ni ve ze té kek, tar tá lyok,
anya gát fej té sek he lyé nek, üze mel te té sé nek is mer -
te té se.

2.4. e) az al kal ma zott el ér he tõ leg jobb tech ni kák is -
mer te té se

03. 3. A te vé keny ség foly ta tá sa so rán be kö vet ke zett,
il le tõ leg je lent ke zõ kör nye zet ter he lés és igény be -
vé tel be mu ta tá sa

3.1. 3.1. Le ve gõ
A jel lem zõ le ve gõ hasz ná la tok is mer te té se (szel lõz -
te tés, el szí vás, ener gia szol gál ta tá si és tech no ló gi ai
le ve gõ igé nyek nagy sá gá nak, idõ tar ta má nak vál to -
zá sa).
A kör nye ze ti lég tér bõl be szí vott és tisz tí tott le ve gõ 
elõ ál lí tá sát szol gá ló be ren de zé sek és tech no ló gi ák
le írá sa.
A lég szennye zést oko zó tech no ló gia rész le tes is -
mer te té se, a szennye zés re ha tást gya kor ló pa ra mé -
te rek és jel lem zõk be mu ta tá sa.
A hasz nált le ve gõ (füst gáz, vég gáz) tisz tí tá sá ra
szol gá ló be ren de zé sek és ha tás fo kuk is mer te té se,
va la mint a tisz tí tó be ren de zés ben le vá lasz tott anya -
gok ke ze lé sé nek és el he lye zé sé nek le írá sa.
A hely hez kö tött pont sze rû és dif fúz lég szennye zõ
for rá sok jel lem zõ i nek be mu ta tá sa, a ki bo csá tott
füst gá zok jel lem zõ i nek és a le ve gõ szennye zõ kom -
po nen sek nek az is mer te té se (bûz is), a meg en ge -
dett és a tény le ges emisszi ók be mu ta tá sa és
össze ha son lí tá sa.

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü le ti jog sza bá -
lyok fi gye lem be-vé te lé vel, ki emel ve az eset le ges
or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá so kat
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A tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tar tal ma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

A fe lül vizs gált te vé keny sé gek kel kap cso lat ban
rend sze re sen vagy idõ sza ko san üze mel te tett moz gó 
lég szennye zõ for rá sok jel lem zõ ki bo csá tá si ada ta i -
nak le írá sa, a te vé keny ség hez kap cso ló dó szál lí tás, 
il let ve jár mû for ga lom ha tá sai.
A le ve gõ tisz ta ság-vé de lem mel kap cso la tos bel sõ
uta sí tá sok, in téz ke dé sek is mer te té se. (Amennyi ben 
in téz ke dé si ter ve van, an nak is mer te té se, és a vég -
re haj tás be mu ta tá sa.)
Be kell mu tat ni az emisszió ter je dé sét (ha tás te rü le -
tét) és a le ve gõ mi nõ ség re gya ko rolt ha tá sát.

3.2. 3.2. Víz
A jel lem zõ víz hasz ná la tok, vízi mun kák és vízi lé -
te sít mé nyek, il let ve az arra jo go sí tó en ge dé lyek és
az en ge dé lyek tõl való el té ré sek is mer te té se.
A friss víz be szer zé sé re, fel hasz ná lá sá ra, a hasz nált 
vi zek el he lye zé sé re vo nat ko zó sta tisz ti kai adat -
szol gál ta tá sok be mu ta tá sa. A tech no ló gi ai víz igé -
nyek ki elé gí té sé nek, a te vé keny ség biz ton sá gos
vég zé sé hez tar to zó víz igény be vé te lek nek (víz -
szint süllyesz tés, víz te le ní tés) és a víz for gal mi di -
ag ram nak a be mu ta tá sa.
Az ivó víz be szer zés, ivó víz el lá tás, a kom mu ná lis és 
tech no ló gi ai célú fel hasz ná lás be mu ta tá sa.
A víz kész let-igény be vé te li ada tok is mer te té se 5
évre vissza me nõ leg.
A szenny víz ke let ke zé sek he lyé nek, a szenny vi zek
mennyi sé gi és mi nõ sé gi ada ta i nak be mu ta tá sa a
tech no ló gi ai le írá sok alap ján.
A szenny víz össze gyûj té sé re, tisz tí tá sá ra és a tisz tí -
tott (vagy tisz tí tat lan) szenny víz ki bo csá tá sá ra, el -
he lye zé sé re vo nat ko zó ada tok, az ipa ri és egyéb
szenny víz csa tor nák, a szenny víz tisz tí tó te lep jel -
lem zõi, to váb bá az iszap ke ze lés, iszap mi nõ ség és
-el he lye zés ada ta i nak is mer te té se.
A csa pa dék víz rend szer be mu ta tá sa (akár egye sí -
tett, akár el vá lasz tó rend sze rû a csa tor na há ló zat).
A víz kész le tek re gya ko rolt ha tá so kat vizs gá ló (ha -
tó sá gi ha tá ro zat tal elõ írt) mo ni tor ing rend szer ada -
ta i nak és mû kö dé si ta pasz ta la ta i nak be mu ta tá sa,
be le ért ve mind a víz ki vé te lek, mind a szenny víz be -
ve ze té sek ha tá sá nak vizs gá la tát, ha tás te rü le té nek
meg ha tá ro zá sát, ér té ke lé sét.
A fel szí ni és fel szín alat ti víz szennye zé sek be mu -
ta tá sa, az el há rí tá suk ra tett in téz ke dé sek és azok
ered mé nye i nek is mer te té se.
A víz vé de lem mel kap cso la tos bel sõ uta sí tá sok, in -
téz ke dé si ter vek, a vég re haj tá suk tár gyi és sze mé -
lyi fel té te le i nek is mer te té se.

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai,
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü le ti jog sza bá -
lyok fi gye lem be vé te lé vel, ki emel ve az eset le ges
or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá so kat
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3.3. 3.3. Hul la dék
A hul la dék kép zõ dés sel járó tech no ló gi ák és te vé -
keny sé gek be mu ta tá sa, tech no ló gi ai fo lya mat áb rák 
ké szí té se.
A tech no ló gia és te vé keny ség so rán fel hasz nált
anya gok meg ne ve zé se, éves fel hasz nált mennyi sé -
gük. Anyag mér le gek ké szí té se a hul la dék ke let ke -
zé sé vel járó tech no ló gi ák ról.
A te vé keny ség bõl ke let ke zõ összes hul la dék
16/2001. (VII.18.) KöM ren de let sze rin ti meg ne ve -
zé se, mennyi sé ge, EWC kód szá ma (ve szé lyes hul -
la dé kok ese té ben azok ve szé lyes sé gi jel lem zõ it is
meg kell adni) tech no ló gi án kén ti és te vé keny sé -
gen kén ti bon tás ban.

A hul la dé kok gyûj té si mód já nak is mer te té se.
A hul la dé kok te lep he lyen be lül tör té nõ ke ze lé sé -
nek, tá ro lá sá nak, az eze ket meg va ló sí tó lé te sít mé -
nyek és tech no ló gi ák rész le tes is mer te té se,
be le ért ve azok mû sza ki és kör nye zet vé del mi jel -
lem zõ it.
A te lep hely rõl ki szál lí tott (ex port is) hul la dé kok
faj tán kén ti is mer te té se és mennyi sé ge. A hul la dé -
kot szál lí tó, át ve võ szer ve zet azo no sí tó ada tai, a
hul la dék szál lí tás fo lya ma tá nak (esz kö ze, mód ja,
út vo na la) is mer te té se.
A hul la dék gaz dál ko dá si terv, a ke let ke zõ hul la dé -
kok mennyi sé gé nek és kör nye ze ti ve szé lyes sé gé -
nek csök ken té sé re tett in téz ke dé sek is mer te té se.
Más szer ve zet tõl át vett (im port is) hul la dé kok mi -
nõ sé gi össze té te lé nek, mennyi sé gé nek és szár ma -
zá si he lyé nek (át adó azo no sí tó ada tai), va la mint
ke ze lé sé nek is mer te té se.
A be gyûj tés sel át vett hul la dé kok mi nõ sé gi össze té -
te lé nek, mennyi sé gé nek és szár ma zá si he lyé nek
(át adó azo no sí tó ada tai), va la mint ke ze lé sé nek is -

mer te té se.

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an

3.4. 3.4. Ta laj
A te rü let-igény be vé tel és a te rü let hasz ná lat meg -
vál to zá sá nak ada tai.
A ta laj jel lem zé se a mul ti funk ci o ná lis tu laj don sá -
gai alap ján, kü lö nös te kin tet tel a vál to zá sok ra (ve -
gyi anya gok, hul la dé kok stb.).
A te vé keny ség bõl szár ma zó ta laj szennye zé sek és
meg szün te té si le he tõ sé ge i nek be mu ta tá sa.
Pri o ri tá si in téz ke dé si ter vek ké szí té se.
Re me di á ci ós meg ol dá sok be mu ta tá sa

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü le ti jog sza bá -
lyok fi gye lem be vé te lé vel, ki emel ve az eset le ges
or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá so kat
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A tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tar tal ma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

3.5. 3.5. Zaj és rez gés
A te vé keny ség ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa
zaj- és rez gés vé del mi szem pont ból, fel tün tet ve és
meg ne vez ve a vé den dõ ob jek tu mo kat, vé den dõ nek 
ki je lölt te rü le te ket.
A zaj/rez gés for rá sok le írá sa, a tény le ges ter he lé si
hely zet meg ha tá ro zá sa, össze ha son lí tá sa a ha tár ér -
té kek kel.

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü le ti jog sza bá -
lyok fi gye lem be vé te lé vel

3.6. 3.6. Az élõ vi lág ra vo nat ko zó kör nye zet ter he lés és
igény be vé tel be mu ta tá sa
A te rü let hasz ná lat tal érin tett élet kö zös sé gek (nö -
vény- és ál lat tár su lá sok) fel mé ré se és an nak a ter -
mé sze tes, ere de ti ál la pot hoz, vagy kör nye ze té ben
lévõ, a te vé keny ség gel nem érin tett te rü le tek hez
való vi szo nyí tá sa.
A te vé keny ség kö vet kez té ben tör té nõ igény be vé tel 
mód já nak, mér té ké nek meg ál la pí tá sa. A bi o ló gi a i -
lag ak tív fe lü le tek meg ha tá ro zá sa.
A te vé keny ség ká ros ha tá sa i ra leg ér zé ke nyeb ben
re a gá ló in di ká tor szer ve ze tek meg je lö lé se.
Az ed di gi ká ro so dás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa.

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mi nõ sé -
gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint vár ha tó kör -
nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele mek összes sé gé re
vo nat ko zó an
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü le ti jog sza bá -
lyok fi gye lem be vé te lé vel, ki emel ve az eset le ges
or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá so kat

3.7. h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
……….. vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti
ele mek összes sé gé re vo nat ko zó an

4. 4. Rend kí vü li ese mé nyek
A rend kí vü li ese mény, il let ve üzem za var mi att a
kör nye zet be ke rült vagy ke rü lõ szennye zõ anya -
gok, va la mint hul la dé kok mi nõ sé gé nek és mennyi -
sé gé nek meg ha tá ro zá sa kör nye ze ti ele men ként.
A meg elõ zés és a kör nye zet szennye zés el há rí tá sa
ér de ké ben te en dõ in téz ke dé sek, ha vá ria ter vek, kár -
el há rí tá si ter vek be mu ta tá sa.

l) min den olyan in téz ke dést, amely ..., a biz ton sá -
got, ... szol gál ják, kü lö nös te kin tet tel a 3. §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé re

5. 5. Össze fog la ló ér té ke lés, ja vas la tok
A kör nye zet re gya ko rolt ha tás ér té ke lé se, be mu tat -
va a kör nye ze ti koc ká za tot is.
Kör nye zet vé del mi en ge déllyel ren del ke zõ te vé -
keny ség ese tén az en ge dély ké re lem hez el ké szí tett
ta nul má nyok ha tás-elõ re jel zé se i nek össze ve té se a
be kö vet ke zett ha tá sok kal.
A fe lül vizs gá lat és a ko ráb bi vizs gá la tok ered mé -
nyei, il let ve ha tá ro za tok alap ján meg kell ha tá roz ni 
azo kat a le het sé ges in téz ke dé se ket, ame lyek kel az
ér de kelt a ve szé lyez te tés mér té két csök kent he ti, il -
let ve a kör nye zet szennye zés meg szün te té se ér de -
ké ben, vagy a kör nye zet ter hel he tõ sé gé nek
fi gye lem be vé te lé vel an nak el fo gad ha tó mér té kû re
való csök ken té sét ér he ti el.

j) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tás meg elõ zé -
sé re, vagy amennyi ben a meg elõ zés nem le het sé -
ges, a ki bo csá tás csök ken té sé re szol gá ló
tech no ló gi ai el já rá sok és egyéb mû sza ki meg ol dá -
sok, va la mint ezek nek a min den ko ri el ér he tõ leg -
jobb tech ni ká nak való meg fe le lé se
k) szük ség ese tén a hul la dék ke let ke zé sé nek meg -
elõ zé sé re, a ke let ke zett hul la dék hasz no sí tá sá ra,
va la mint a nem hasz no sít ha tó hul la dék kör nye zet -
szennye zést, il let ve -ká ro sí tást ki zá ró mó don tör té -
nõ ár tal mat la ní tá sá ra szol gá ló meg ol dá sok

l) min den olyan in téz ke dést, amely az ener gia ha -
té kony sá got, a biz ton sá got, a szennye zé sek meg -
elõ zé sét, il let ve csök ken té sét szol gál ják, kü lö nös
te kin tet tel a 3. §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek 
tel je sü lé sé re
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A tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tar tal ma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

Ha az en ge dély nél kü li te vé keny sé get új te le pí té si
he lyen va ló sí tot ták meg, ak kor is mer tet ni kell a te -
le pí tés he lyén az öko ló gi ai vi szo nyok ban és a táj -
ban va ló szí nû sít he tõ vagy bi zo nyít ha tó
vál to zá so kat, és az eset le ges ká ros ha tá sok el len sú -
lyo zá sá ra be ve ze tett in téz ke dé se ket.
Ja vas la tot kell adni a szük sé ges be avat ko zá sok ra,
át ala kí tá sok ra, ezek sür gõs sé gé re, idõ be li üte me zé -
sé re.

6. Ki e mel ten kell fog lal koz ni a kör nye zet szennye zés -
re, -ve szé lyez te tés re uta ló je len sé gek kel, és szük -
ség ese tén ja vas la tot kell ten ni az érin tett te rü let
fel tá rá sá ra, az ész le lõ, meg fi gye lõ rend szer ki ala kí -
tá sá ra.

m) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok mé ré -
sé re (mo ni tor ing), fo lya ma tos el len õr zé sé re szol gá -
ló mód sze rek, in téz ke dé sek

7 Je len le gi fel hasz ná lá si és ki bo csá tá si szin tek

A kok szo ló tö meg ára mát a 3.15 ábra szem lél te ti. Az át te kin tést fel le het hasz nál ni az egyes kok szo ló mû vek bõl szár -
ma zó ada tok össze gyûj té sé re.

Ezt kö ve tõ en faj la gos be vi te li té nye zõ ket és faj la gos emisszi ós té nye zõ ket le het ki szá mí ta ni. Ilyen té nye zõ ket tar tal -
maz a 3.8-es táb lá zat. A táb lá zat 11 kok szo ló mû ada tai alap ján ké szült.

Az emisszi ós té nye zõk 1 ton na nyers acél ra ke rül tek meg ha tá ro zás ra azért, hogy az egyes acél mû vek job ban össze ha -
son lít ha tó ak le gye nek.

A le ve gõ be jutó emisszi ók kal kap cso lat ban a kar ban tar tás fon tos sá gá ra és a meg fe le lõ emisszió csök ken tõ tech ni ka
meg vá lasz tá sá ra kell fel hív ni a fi gyel met.

Az emisszi ók nagy ré sze sza ka szos (pl. koksz ki to lás, kam ra töl tés) és fél fo lya ma tos (pl. aj tók, fel szál ló csö vek, fe de -
lek stb.). Mi vel az egyes kok szo ló mû vek ki ala kí tá sa na gyon el té rõ le het, így az emisszi ók össze ha son lí tá sa ne héz.

8 Iro da lom jegy zék

Best Ava i lab le Tech ni qu es Re fe ren ce Do cu ment on the Pro duc ti on of Iron and Ste el, Se vil la; De cem ber 2001
40 éves a ko hó koksz gyár tás a Du nai Vas mû ben, Du na új vá ros 1996
Adat szol gál ta tá sok a DUNAFERR DBK Kok szo ló Kft. ré szé rõl, Du na új vá ros 2004 – 2005

9 Mel lék let

3.2. ábra: Egy kok szo ló mû ál ta lá nos fo lya mat áb rá ja, mely be mu tat ja az emisszió for rá so kat [UK Coke, 1995]
3.8. táb lá zat. Tö meg áram és emisszi ós ada tok
3.9. táb lá zat: Emisszi ós ada tok
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3.2 ábra: Egy kok szo ló mû ál ta lá nos fo lya mat áb rá ja, mely mu tat ja az emisszió for rá so kat [UK Coke, 1995]
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3.8 táb lá zat: Tö meg áram és emisszi ós ada tok

Jel ma gya rá zat: LS = fo lyé kony acél (nyers acél); COV = il lé kony szer ves szén; PAH = po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek

*1 ma gas ér ték régi üze mek hez (20 év nél ré geb bi); *2 régi üze mek nek (20 év nél ré geb bi ) le het 1200 MJ/ koksz ton na gõz fel hasz ná lá suk; *3 hasz nált át szá mí tá si té nye zõ (az összes eu ró pai nagy ol vasz tó és oxi gé nes
kon ver ter sú lyo zott át la ga): 358 kg koksz/nyers vas ton na; 940 kg nyers vas/LS ton na; *4 ma gas ér té kek szá raz koksz ol tás ese tén (gõz for má jú hõ vissza nye rés sel); 90 MJ/LS ér ték két üzem bõl, ame lyek 14, il let ve 15
éve mû köd nek; 500 MJ/t LS ér ték egy üzem bõl, amely kö rül be lül 7 éve mû kö dik (lásd 7.P); *5 ma gas ér ték nem kén te le ní tett kam ra gáz ese tén; a faj la gos SO2 emisszió 27-300 g/t LS kén te le ní tés ese tén (ezen tar to -
mány leg ma ga sabb ér té ke hi á nyos kén te le ní tést je löl); *6 SO2 ab szorp ció ese tén H2SO4-vé, mint vég sõ mel lék ter mék ké; *7 csak egy üze em ada tai el ér he tõ ek; *8 kam ra gáz me tán nél kül; *9 ala csony ér ték egy mo -
dern üzem hez (kö rül be lül 5 éves); *10 PAH mint EPA 19 (a kö vet ke zõ 16 PAH össze ge: (FLU+PYR+TRI+CPP+BaA+CHR+BNT+BeP+BbF+BkF+BaP+Dba haA+BghiP+INP+ANT+COR)); *11 csak két üzem
ada tai el ér he tõ ek; *12 SO2 ab szorp ció ese tén am mó nia ol dat tal; *13 SO2 ab szorp ció és kén vissza nye rés ese tén mint ele mi kén
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3.9 táb lá zat: Emisszi ós ada tok

Jel ma gya rá zat: LS = fo lyé kony acél (nyers acél); PM = szem csés anyag; ali. HC = ali fás szén hid ro gé nek; BaP = ben zo(a)pi rén; PAH = po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek:
*1 hasz nált át szá mí tá si együtt ha tók (min den eu ró pai nagy ol vasz tó és oxi gé nes kon ver te res acél mû sú lyo zott át la ga): 358 kg koksz/nyer vas ton na; 940 kg nyers vas/ton na LS;*2 PAH mint EPA 16 (a kö vet ke zõ 16
PAH össze ge (FLU+PYR+TRI+CPP+BaA+CHR+BNT+BeP+BbF+BkF+BaP+Dba haA+BghiP+INP+ANT+COR)); *3 ada tok (Hein et al. 1996) régi üze mek bõl ere dõ, ame lyek a mo dern „Ka i sers tuhl”, D-Dort -
mund üzem re cse rél tek (lásd*4); *4 ada tok (Hein et al. 1996); *5 a ma ga sabb ér té kek a régi, rossz ál la pot ban lévõ üze mek hez tar toz nak, az ala cso nyab bak az új, jó áll pot ban lé võk höz; *6 me rev ka la pács kés tö mí tés;
*7 fle xi bi lis hu zat sza bá lyo zó re tesz le zá rás (pl. memb rá nok); *8 ma gas ér té kek, ha a fe de le ket nem óva to san és/vagy meg fe le lõ en zár ták le; *9 ma gas ér té kek fém/fém el zá rás hoz, ala csony ér té kek a víz el zá rá sá hoz
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3.9 táb lá zat: Emisszi ós ada tok (folyt.)

Jel ma gya rá zat: LS = fo lyé kony acél (nyers acél); PM = szem csés anyag; ali. HC = ali fás szén hid ro gé nek; BaP = ben zo(a)pi rén; PAH = po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek
*1 hasz nált át szá mí tá si együtt ha tók (min den au ró pai nagy ol vasz tó és kon ver te res acél mû sú lyo zott át la ga): 358 kg koksz/ton na nyers vas; 940 kg nyers vas/ton na LS; *2 PAH mint EPA 16 (a kö vet ke zõ 16 PAH össze -
ge (FLU+PYR+TRI+CPP+BaA+CHR+BNT+BeP+BbF+BkF+BaP+Dba haA+ BghiP+INP+ANT+COR)); *3 ada tok (Hein et al. 1996) régi üze mek bõl ere dõ, ame lye ket a mo dern „Ka i sers tuhl” D-Dort mund üzem -
re cse rél tek (lásd*4); *4 ada tok (Hein et al. 1996); *5 a ma ga sabb ér té kek a régi, rossz ál la pot ban lévõ üze mek hez tar toz nak, az ala cso nyab bak az új, jó ál la pot ban lé võk höz; *10 ada tok a vál to zat lan emisszi ó hoz; *11 a 
né meth TA Luft sze rint (TA Luft, 1986) 5 g/koksz ton nát vagy 1,7 gPM/ton na LS-t kell el ér ni; *12 koksz ol da li ko csi, *13 hu zat sza bá lyo zó ha rang ko csi val; *14 az ala csony ér té ket zsá kos por szû rõk érik el, a ma ga sat 
por ta la ní tó esz köz nél kül for dul elõ
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A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um út mu ta tó ja
az el ér he tõ leg jobb tech ni ka meg ha tá ro zá sá hoz a fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé se te rén

Bu da pest
2005

Elõ szó

Ezen út mu ta tó ter ve zet a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból ké szült az el ér he tõ leg jobb tech -
ni ka meg ha tá ro zá sá hoz a fe lü let ke ze lés te rén.

A do ku men tum el ké szí té sét az OKTVF IPPC és Kör nye zet ál la pot-ér té ke lé si Osz tá lya ko or di nál ta, a szak mai anya got
a Gép ipa ri Tu do má nyos Egye sü let Kor ró zi ós Szak osz tá lya ál lí tot ta össze.

A do ku men tum el ké szü lé sét a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok szak em be rei is se gí tet ték.

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ igaz ga tó ság
IPPC és Kör nye zet ál la pot-ér té ke lé si Fõ osz tály
Bab csány Il di kó osz tály ve ze tõ
Nyá ri Esz ter ta ná csos, ko or di ná tor

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um szak mai hát tér in té ze té ben, az OKTVF-ben az IPPC és Kör nye zet ál la -
pot- ér té ke lé si Osz tály in for má ci ós köz pont ként mûkö dik a ha tó sá gok, a cé gek és a nyil vá nos ság szá má ra az IPPC (egy -
sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás) és az el ér he tõ leg jobb tech ni kák ma gyar or szá gi be ve ze té se és al kal ma -
zá sa kap csán fel me rülõ kér dé se ket il le tõen.

Az IPPC Osz tály te le fo non az (1) 209-1000, fa xon az (1) 209-1001 szá mon, e-mai len pe dig az ippc@kgi.ktm.hu cí -
men ér hetõ el.

IPPC-vel kap cso la tos to váb bi in for má ci ók ta lál ha tók a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi niszté ri um hon lap ján:
www.ippc.hu is.

Az IPPC ha tá lya alá esõ cé gek szá má ra ja va solt, hogy az en ge dély ké re lem el ké szí té se kor elõ ször a te rü le ti leg il le té -
kes zöld ha tó ság gal ve gyék fel a kap cso la tot.

Tar ta lom jegy zék

1. Ál ta lá nos in for má ci ók
1.1 Be ve ze tés
1.2 A BAT al kal ma zá sa új és meg lé võ üze mek ese tén
1.3 Az en ge dély meg szer zé sé re vo nat ko zó ha tár idõk
1.4 Az en ge dély ké re lem
1.5 Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to zó lé te sít mé nyek
1.6 Az ága zat fõbb kör nye ze ti ha tá sai
1.7 A gal ván ipar hely ze te
2. A FELÜLETKEZELÉSRÕL
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1. Ál ta lá nos in for má ci ók

1.1 Be ve ze tés
Az In teg rált Szennye zés-meg elõ zés és Csök ken tés rõl szó ló, 96/61/EK ta ná csi irány el vet (IPPC1 di rek tí va) 1999. ok -

tó ber 30-ig kel lett az Eu ró pai Unió va la mennyi tag or szá gá nak a nem ze ti jogrendbe átültetnie. 
A ma gyar or szá gi EU jog har mo ni zá ci ó nak és az EU kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ en az IPPC Irány elv a kör nye zet vé -

de lem ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló, 1995. évi LIII. tör vény mó do sí tá sa és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si 
el já rás rész le tes sza bá lya it le fek te tõ, 193/2001. (X.19.) Korm. ren de let meg al ko tá sa ré vén épült be a ma gyar jog rend -
szer be. A kor mány ren de let 2001. ok tó be ré ben lé pett ha tály ba2 és az összes érin tett lé te sít mény ben való ma ra dék ta lan
vég re haj tá sá nak ha tár ide je 2007. ok tó ber 30.

Az IPPC Irány elv ki emel ke dõ je len tõ sé gû kör nye zet vé del mi út mu ta tó. Cél ja, a kör nye zet re je len tõs ha tás sal bíró te -
vé keny sé gek olyan egy sé ges en ge dé lye zé si rend sze ré nek meg te rem té se, mely nek ered mé nye ként a szennye zés meg -
elõz he tõ, és amennyi ben ez nem le het sé ges, a le he tõ leg ki sebb mér té kû re csök kent he tõ a kör nye zet egé szé nek vé del me
cél já ból. 

Az IPPC új, alap ve tõ kö ve tel mé nye az El ér he tõ Leg jobb Tech ni ka (BAT: Best Ava i lab le Tech ni qu es) be ve ze té se és
al kal ma zá sa. A BAT pon tos meg ha tá ro zá sa a kör nye zet vé de lem ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló, 1995. évi LIII. tör vény
4. §-ban ta lál ha tó (a tör vényt a 2001 évi LV. tör vény mó do sít ja, mely egyes tör vé nyek nek a kör nye zet vé del me ér de ké -
ben tör té nõ, jog har mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról szól).

A BAT össze fog lal va a kö vet ke zõ ket je len ti: mind azon tech ni kák, be le ért ve a tech no ló gi át, a ter ve zést, kar ban tar tást,
üze mel te tést és fel szá mo lást, ame lyek el fo gad ha tó mû sza ki és gaz da sá gi fel té te lek mel lett gya kor lat ban  alkalmazha -
tóak, és a leg ha té ko nyab bak a kör nye zet egé szé nek ma gas szin tû vé del me szem pont já ból. 

Fon tos meg je gyez ni, hogy egy adott lé te sít mény ese té ben a BAT nem szük ség sze rû en az al kal maz ha tó leg kor sze -
rûbb, ha nem gaz da sá gos sá gi szem pont ból leg éssze rûbb, de ugyan ak kor a kör nye zet vé del mét meg fe le lõ szin ten biz to sí -
tó tech ni ká kat/tech no ló gi á kat je len ti. A meg ha tá ro zás fi gye lem be ve szi, hogy a kör nye zet vé del me ér de ké ben tett in téz -
ke dé sek költ sé gei ne le gye nek ir re á li san ma ga sak. En nek meg fe le lõ en a BAT ugyan azon ága zat lé te sít mé nye i re pél dá ul
elõ ír hat több fé le tech ni kát a szennye zõ-anyag ki bo csá tás mér sék lé sé re, amely ugyan ak kor az adott be ren de zés ese té ben
az el ér he tõ leg jobb tech no ló gia. Amennyi ben azon ban a BAT al kal ma zá sa nem elég sé ges a kör nye zet vé del mi cél ál la pot
és a szennye zett sé gi ha tár ér té kek be tar tá sá hoz, és emi att a nem ze ti vagy a nem zet kö zi kör nye zet vé del mi elõ írá sok sé rül -
né nek, a BAT-nál szi go rúbb in téz ke dé sek is meg kö ve tel he tõ ek.

A ha tó ság egy konk rét tech no ló gia al kal ma zá sát nem ír hat ja elõ, a kör nye zet hasz ná ló nak kell be mu tat nia és iga zol nia, 
hogy az ál ta la al kal ma zott tech ni ka, tech no ló gia ho gyan vi szo nyul a BAT kö ve tel mé nyek hez.

A 193/2001. (X.19.) Korm. ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za azo kat a fel té te le ket, me lyek alap ján az en ge dé lye zõ ha -
tó ság és az en ge dé lyes (a kör nye zet hasz ná ló) egy aránt meg tud ják ha tá roz ni, hogy mi te kint he tõ BAT-nak. An nak ér de -
ké ben, hogy az en ge délyt igény lõk és az en ge dé lye zõ ha tó ság szá má ra a BAT meg ha tá ro zá sát meg könnyít sék, a Kör nye -
zet vé del mi Mi nisz té ri um ipar ági út mu ta tók ki adá sa mel lett dön tött, me lyek se gít sé gé vel a BAT al kal ma zá sá val kap cso -
la tos dön té sek könnyeb ben meg hoz ha tók.

Ezek az út mu ta tók a BAT meg ha tá ro zá sá hoz ad nak olyan in for má ci ó kat, me lyek egy aránt se gít sé get nyúj ta nak az
egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sá hoz, va la mint az en ge dély ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek be tar tá sá hoz.

Az út mu ta tó cél ja egy ben az is, hogy szak mai se gít sé get nyújt son az en ge délyt ké rel me zõk ré szé re az en ge dély ké rel -
mi do ku men tá ció össze ál lí tá sá ban, va la mint az en ge dé lye zõ ha tó ság mun ka tár sai ré szé re az en ge dély ké re lem el bí rá lá sá -
hoz. 

Az út mu ta tó ada to kat kö zöl az adott ága zat je len tõ sé gé rõl, jel lem zõ i rõl és (adott eset ben) fõbb gaz da sá gi jel zõ szá ma i -
ról. Be mu tat ja a Ma gyar or szá gon al kal ma zott és a BAT Re fe ren cia Do ku men tum ban (BREF) kö zölt tech no ló gi á kat és
az ága zat ban al kal ma zott fo lya ma to kat jel lem zõ, fõbb szennye zõ for rá so kat és szennye zõ kom po nen se ket. A BAT szín -
vo nal el éré sé hez szük sé ges kö ve tel mé nye ket fo gal maz meg a tech no ló gia egyes sza ka sza i ra, és ja vas la to kat tesz az elõ -
írá sok nak való meg fe le lés ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek re. Az út mu ta tó in for má ci ót nyújt a kör nye zet vé del mi ve -
ze té si rend sze rek kel kap cso lat ban és az egyes szak te rü le ti jog sza bá lyi elõ írá sok ról is, me lyek meg ha tá roz zák a (be tar -
tan dó) ki bo csá tá si ha tár ér té ke ket, ame lyek egy ben az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély meg szer zé sé hez el en ged -
he tet len mi ni mum kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek. 

1 In teg ra ted Pol lu ti on Pre ven ti on and Cont rol, IPPC: in teg rált szennye zés-meg elõ zés és csök ken tés.
2 A 193/2001. (X. 19.) Korm. ren de le tet a 47/2004. (III. 18.) Korm. ren de let az egyes kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról idõ köz ben mó do sí tot ta, a
272/2004. (IX. 29.) Korm. ren de let – az egyes lé te sít mé nyek üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl, nyo mon kö ve té sé rõl és je len té sé rõl – pe dig
ki egé szí tet te.
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1.2 A BAT al kal ma zá sa új és meg lé võ üze mek ese tén
Új üze mek ese tén, a BAT meg ha tá ro zá sa kor, az eb ben az út mu ta tó ban is mer te tett tech no ló gi ák/tech ni kák fi gye lem be

vé te lé vel kell a leg meg fe le lõb bet ki vá lasz ta ni vagy az itt le ír tak nál kor sze rûb bet, ha ilyen az út mu ta tó meg je le né se után
ren del ke zés re áll. A kor sze rû tech no ló gi ák kal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ók kap ha tók az Eu ró pai IPPC Iro dá tól,
(http://eippcb.jrc.es) va la mint a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hon lap ján (http://www.ippc.hu).

Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén, a BAT meg ha tá ro zá sa kor, nagy szá mú té nye zõt kell fi gye lem be ven ni an nak el dön té -
sé hez, hogy me lyik az a leg ha té ko nyabb tech no ló gia, ame lyik a kör nye zet vé del me szem pont já ból a leg meg fe le lõbb. A
cél olyan en ge dé lye zé si fel té te lek meg ha tá ro zá sa, me lyek a le he tõ leg job ban meg kö ze lí tik egy új üzem lé te sí té se kor al -
kal ma zott elõ írá so kat, fi gye lem be véve ugyan ak kor a költ ség ha té kony sá got és a meg va ló sít ha tó sá got is.

Ami kor a BAT elõ írá sok al kal maz ha tó sá ga új vagy meg lé võ lé te sít mény ese té ben meg ha tá ro zás ra ke rül, in do kolt
eset ben le he tõ ség van az et tõl való el té rés re akár a szi go rúbb, akár a ke vés bé szi go rú fel té te lek irá nyá ba, mint ezt a je len
do ku men tum is tár gyal ja (megj. A jog sza bá lyok ban rög zí tett ki bo csá tá si ha tár ér té kek nél ke vés bé szi go rúb ba kat a ha tó -
ság nem ál la pít hat meg). A leg al kal ma sabb tech no ló gia függ a he lyi sa já tos sá gok tól, ezért a le het sé ges Mû sza ki meg ol -
dá sok he lyi költ ség-ha szon vi szo nya i nak elem zé se le het szük sé ges a leg jobb meg ol dás ki vá lasz tá sá hoz. 

A BAT-tól való el té rést in do kol hat ják a szó ban for gó lé te sít mény mû sza ki jel lem zõi, föld raj zi el he lyez ke dé se vagy a
he lyi kör nye ze ti fel té te lek, de nem in do kol hat ja a vál la la ti jö ve del me zõ ség.

A költ sé gek csak a kö vet ke zõ ese tek ben ve he tõk he lyi szin ten szá mí tás ba:
– egy fej lesz tés BAT költ ség/ha szon egyen sú lya csak ak kor vá lik po zi tív vá, ha az üzem érin tett ré sze meg érett az át -

épí tés re/re konst ruk ci ó ra. Ezek azok az ese tek, ami kor az adott szek tor ban a BAT-ot a he lyi be ru há zá si cik lus sal össz -
hang ban le het meg ha tá roz ni; 

– ab ban az eset ben, ha szá mos költ ség igé nyes fej lesz tés re van szük ség, egy fá zi sok ra osz tott prog ram/fej lesz té si terv
is el fo gad ha tó, mind ad dig, amíg vég re haj tá sa nem igé nyel olyan hosszú idõt, ami egy ala csony szín vo na lú, kor sze rût len -
né váló tech no ló gia tá mo ga tá sá nak tûn het. 

Az elõ írá so kat új és meg lé võ üze mek re egy aránt al kal maz zák és az ezek tõl való el té rés új lé te sít mé nyek nél ke vés bé
in do kol ha tó. Az új üze mek nek már a mû kö dés meg kez dé se elõtt, tel je sen meg kell fe lel ni ük a BAT kö ve tel mé nyek nek.
Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén az üzem me net fe lül vizs gá la ta (au di tá lá sa) alap ján meg ha tá roz ha tók a szük sé ges fej lesz -
té sek. Ilyen kö rül mé nyek kö zött a kor sze rû sí tés idõ táv ja is, mint en ge dé lye zé si fel té tel, meg ha tá ro zás ra ke rül.

Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén, me lyek a BAT vagy a ha tá lyos ki bo csá tá si ha tár ér té kek kö ve tel mé nye i hez igen kö ze li
fel té te lek mel lett mû köd nek, a ke vés bé szi go rú fel té te lek is el fo gad ha tók. Ilyen ese tek ben arány ta la nul ma gas költ sé get
je len te ne a régi tech no ló gia újra való cse ré lé se, a szennye zõ anyag ki bo csá tás kis mér té kû csök ke né se mel lett. Eb ben az
eset ben az en ge dély ké rõ nek kell olyan ja vas la tot ten nie a fej lesz té sek üte me zé sé re, mellyel a lé te sít mény a le he tõ leg kö -
ze lebb ke rül a BAT elõ írá sa i hoz, és ami az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal is el fo gad ha tó.

1.3 Az en ge dély meg szer zé sé re vo nat ko zó ha tár idõk 
Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás en ge dé lye zõ ha tó sá ga a te rü le ti leg il le té kes Kör nye zet vé del -

mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség.
A 193/2001. (X.19.) Korm. ren de let nek meg fe le lõ en a ha tár idõk és elõ írá sok, me lye ket az egy sé ges kör nye zet hasz ná -

la ti (IPPC) en ge dély meg szer zé sé re kö te le zett vál la tok nak be kell tar ta ni uk, a kö vet ke zõk:
1. A Kor mány ren de let ha tály ba lé pé sé tõl új be ru há zás nem lé te sít he tõ egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély nél kül.

Amennyi ben az adott te vé keny ség re kü lön jog sza bály kör nye zet vé del mi ha tás ta nul mány ké szí té sét írja elõ, az en ge dé -
lye zõ ha tó ság csak a kör nye zet vé del mi ha tás ta nul mány jó vá ha gyá sa után in dít hat ja meg az en ge dé lye zé si fo lya ma tot.

2. Már meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély csak a Kor mány ren de let 6. pa rag ra fu -
sá ban meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat után ad ha tó ki.

a) azon 1999. ok tó ber 30-a után nem a 193/2001. (X.19.) Korm. ren de let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en en ge dé lye zett lé te -
sít mé nyek nek (a ki e mel ten ke ze len dõ lé te sít mé nyek) 2004. áp ri lis 30-ig kell meg fe lel ni ük az egy sé ges kör nye zet hasz -
ná la ti en ge dély kö ve tel mé nye i nek. A kör nye zet vé del mi ha tó sá gok, ilyen lé te sít mé nyek ese tén 2002. jú ni us 30-ig ad ták
ki a tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ra kö te le zõ ha tá ro za to kat.

b) az 1999. ok tó ber 30-a elõtt ki adott en ge déllyel ren del ke zõ (meg lé võ) lé te sít mé nyek nek leg ké sõbb – ha csak egyéb
jog sza bály más kép pen nem ren del ke zik – 2007. ok tó ber 31-ig kell meg fe lel ni ük az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély kö ve tel mé nye i nek. Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén a kör nye zet vé del mi ha tó sá gok 2004. ja nu ár 1-ig kel lett ki ad ni a
tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot el ren de lõ ha tá ro za tot. 

A 193/2001 (X.19.) Korm. ren de let bi zo nyos ese tek ben elõ ír ja az en ge dé lyek fe lül vizs gá la tá nak szük sé ges sé gét. Az
en ge dé lye zõ ha tó ság kö te les az en ge dély ben rög zí tett fel té te le ket leg alább 5 éven te fe lül vizs gál ni, va la mint ak kor is, ha:

– a ki bo csá tott szennye zõ kom po nen sek meg vál toz nak
– új jog sza bá lyok új ki bo csá tá si ha tár ér té ke ket ír nak elõ
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− je len tõs vál toz ta tás tör té nik a fo lya ma tok ban
− a BAT je len tõ sen vál to zik 
− a biz ton sá gos üzem mód ér de ké ben új mód sze rek re van szük ség
− a lé te sít mény je len tõs kör nye zet ter he lést okoz.

1.4 Az en ge dély ké re lem
Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély irán ti ké re lem tar tal mi kö ve tel mé nye it a 193/2001. (X.19.) Korm. ren de let

3. mel lék le te tar tal maz za. A ké rel me zõ nek ada to kat kell ad nia a te lep he lyé rõl, a vál la la tá ról, va la mint a te vé keny sé gé -
rõl, a ja va solt fej lesz té sek rõl, az ott fo lyó te vé keny ség irá nyí tá sá nak és el len õr zé sé nek mód sze ré rõl, va la mint a kör nye -
zet re gya ko rolt ha tá sok ról. 

A fel so rolt ada tok, va la mint a kör nye ze ti ha tá sok mo del le zé se (ki vé ve, ha ez már a ha tás ta nul mány ban meg fe le lõ en
be mu ta tás ra ke rült) és a BAT-nak való meg fe le lés be mu ta tá sa, il let ve a BAT kö ve tel mé nye i tõl való el té rés in dok lá sa az
en ge dély ké re lem tech ni kai ré szé nek alap ját ké pe zik.

1.5 Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ha tá lya alá tar to zó lé te sít mé nyek
A 193/2001. (X.19.) Korm. ren de let de fi ni ál ja a lé te sít mény fo gal mát, az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez

kö tött te vé keny sé gek lis tá ját pe dig az 1. mel lék let tar tal maz za.
Az egyes te vé keny sé gek hez meg adott (ter me lé si) kü szöb ér té kek ál ta lá ban a ter me lé si vagy a ki bo csá tá si ka pa ci tá sok -

ra vo nat koz nak. Amennyi ben egy üze mel te tõ több, azo nos jel le gû te vé keny sé get vé gez azo nos lé te sít mény ben (pl.
„Vas fé mek” fel dol go zá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek) vagy azo nos te lep he lyen, ak kor ezen te vé keny sé gek ka pa ci tá sá nak
össze gét kell fi gye lem be ven ni a kü szöb ér ték kel tör té nõ össze ha son lí tás nál.

Je len mû sza ki út mu ta tó tár gyát ké pe zõ fe lü let ke ze lé si te vé keny sé get a Kor mány ren de let 1. mel lék le té nek 2.6 pont ja
tar tal maz za:

„Fé mek és mû anya gok fe lü le ti ke ze lé sé re szol gá ló lé te sít mé nyek elekt ro li ti kus vagy ké mi ai fo lya ma tok kal, ahol 
az összes ke ze lõ kád tér fo ga ta meg ha lad ja a 30 m3-t.”

Je len út mu ta tó al kal ma zá si te rü le té hez tar toz nak ezen be lül a gal va ni zá ló, anó dos oxi dá ló, kon ver zi ós ré te ge ket
(fosz fát, kro mát, stb.) elõ ál lí tó, bar ní tó (fe ke tí tõ), fém szí ne zõ, nyom ta tott hu za lo zá sú le me ze ket elõ ál lí tó, stb. üze mek a
hoz zá juk köz vet le nül kap cso ló dó te vé keny sé gek kel, mint pl. szenny víz ke ze lés, hul la dék ke ze lés, lég tisz tí tás, a fen ti ek -
kel kap cso la tos ener gia-, víz- és anyag fel hasz ná lás, szál lí tá sok.

Nem fog lal ko zik je len út mu ta tó a hõ ke ze lés sel (ki vé ve a gal va ni zá lás sal kap cso la tos hid ro gén men te sí tés sel), más fi -
zi kai fe lü let ke ze lé sek kel, mint pl. a fém gõ zö lés sel, a tûzi hor gany zás sal, a ki fe je zet ten csak pá co lást vég zõ üze mek kel
(ezek kel a „Vas fé mek fel dol go zá sa” té ma kö rû aján lás fog lal ko zik), az old ósze res zsír ta la ní tók kal (ezek kel a „Fe lü le ti
ke ze lés re szer ves ol dó sze re ket hasz ná ló lé te sít mé nyek” té ma kö rû aján lás fog lal ko zik), az elekt ro for eti kus fes té sek kel,
az old ósze res fes tés sel, a por fes tés sel, a mû anyag be vo nás sal.

Ke ze lõ kád alatt je len vo nat ko zás ban azok a be ren de zé sek ér ten dõk, ame lyek ben lévõ ol dat tal a fém vagy mû anyag al -
kat rész érint ke zik, ki vé ve az öb lí tõ ká dak. Ér te lem sze rû en ide tar toz nak azok a ká dak, ame lyek ben ké mi ai és elekt ro li ti -
kus zsír ta la ní tás, de ka pí ro zás, pá co lás, ké mi ai és elekt ro ké mi ai po lí ro zás, gal va ni kus és ké mi ai (au to ka ta li ti kus) fém le -
vá lasz tás, passzi vá lás, kro má to zás, fosz fá to zás, bar ní tás (fe ke tí tés), anó dos oxi dá lás megy vég be. Nem tar toz nak ide az
öb lí tõ- (fo lyó vi zes, kasz kád, ta ka rék, ve gyi), a tar ta lék- és a szenny víz ke ze lõ ká dak.

Szó ró fe lü let ke ze lés ese tén ke ze lõ kád tér fo gat alatt a be ren de zés ben lévõ ol dat tér fo ga tát kell ér te ni. Ha son ló -
kép pen már tó el já rá sok nál is az ol dat mennyi ség ve en dõ fi gye lem be, nem a kád ge o met ri ai tér fo ga ta. Ál ta lá no san el fo -
ga dott, hogy a ke ze lõ ká da kat a pe re mük alatt leg fel jebb 10 cm-ig töl tik fel. En nek meg fe le lõ en egy ke ze lõ kád tér fo ga ta 
= hosszú ság x szé les ség x (ma gas ság – 10 cm).

1.6 Az ága zat fõbb kör nye ze ti ha tá sai
A fo lya ma tos gaz da sá gi fej lõ dés ered mé nye ként nõt tek a gal ván ipar ral szem ben tá masz tott mi nõ sé gi és mennyi sé gi

kö ve tel mé nyek. Egy re fon to sabb sze re pet ját szott a kör nye zet vé del mi és mû sza ki kö ve tel mé nyek nö ve ke dé se, va la mint
az el len õr zés ha té kony sá gá nak ja vu lá sa, ame lyek kor lá toz ták az üze mek szá má nak nö ve ke dé sét. 

2002-ben a mû kö dõ gal ván üze mek (be le ért ve az alu mí ni um elekt ro li ti kus oxi dá ci ó ját és a fes tés hez elõ ke ze lõ mû he -
lye ket) szá ma kb. 300 és ezek kö zül kb. 40-70, amely 30 m3-nél na gyobb elekt ro lit tér fo gat tal ren del ke zik.

A le vá lasz tott fém mennyi ség nö ve ke dett. A hor gany zá si tech no ló gia meg tar tot ta ve ze tõ sze re pét. A tech no ló gia vi -
szony la gos egy sze rû sé ge mi att a leg el ter jed teb ben az eny hén sa vas elekt ro li to kat al kal maz zák. 

A le vá lasz tott hor gany be vo na tok ból kb. 70 %-a kék, 25 % sár ga, 5 % oliv és fe ke te kro má to zás sal ké szül. Az au tó ipar
spe ci á lis igé nye i nek ki elé gí té sé re szá mos he lyen króm(VI)-men tes passzi vá ló el já rást ve zet tek be, to váb bi utó ke ze lés sel 
kom bi nál va.
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A ma gyar or szá gi au tó gyár tás vo lu me né nek gyors nö ve ke dé se po zi tív ha tás sal van a po ten ci á lis al kat rész-be szál lí tók
tech no ló gi á já nak fej lõ dé sé re. En nek kö vet kez té ben vár ha tó a lú gos hor gany zá si tech no ló gia, a hor gany öt vö ze tek gal va -
ni zá lá sá nak és a kör nye zet ba rát utó ke ze lé si el já rá sok el ter jedt sé gé nek a nö ve ke dé se is.

Ci a ni dos re ze zõ elekt ro li tot csak ott hasz nál nak, ahol az alap fém el en ged he tet le nül meg kö ve te li. Vas fé mek de ko ra tív
gal va ni zá lá sá hoz a di rekt nik ke le zést vagy ket tõs nik ke le zést al kal maz zák. 

A réz és az ón fel hasz ná lá sa a nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek gyár tá sá nál szá mot te võ. A kör nye zet vé del mi kö ve tel -
mé nyek szi go ro dá sa volt a fõ haj tó ere je an nak, hogy a gyár tók nagy ré sze a ha gyo má nyos komp lex tar tal mú ké mi ai re ze -
zés he lyett un. di rekt gal va ni zá lá si tech no ló gi át hasz nál a le me zek fu ra ta i nak át gal va ni zá lá sá hoz. 

A nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek spe ci á lis adott sá gai mi att a ned ves fe lü let ke ze lé sek nél szé les kö rû en el ter jedt a mo -
du lok ból fel épü lõ, ho ri zon tá lis, kon ve jo ros be ren de zé sek al kal ma zá sa. Ez a kor sze rû be ren de zés konst ruk ció le he tõ vé
te szi a tech no ló gi ai ol dat tér fo ga tok nagy mér té kû csök ken té sét, a ta ka ré kos sá got az öb lí tõ víz fel hasz ná lás ban (több lép -
csõs kasz kád szó ró öb lí tés), a ki hor dás mi ni ma li zá lá sá val pe dig a vegy szer ta ka ré kos sá got il let ve a szenny víz ke ze lés te -
her men te sí té sét.

A gyár tók meg kezd ték a tech no ló gi ai fel ké szü lést az ólom men tes gyár tás kö ve tel mé nyé nek a tel je sí té sé re. Vég sõ for -
raszt ha tó be vo nat ként egy re in kább nö vek szik a ké mi ai nik ke len arany il let ve a ké mi ai ón be vo nat irán ti igény.

 A nyom ta tott hu za lo zá sú le mez gyár tó ka pa ci tás nö ve ke dé se ill. a meg lé võ ka pa ci tá sok jobb ki hasz ná lá sa kö vet kez té -
ben nõtt a réz és az ón fel hasz ná lá sa. 

A re zet és az ónt is kén sa vas elekt ro lit ból vá laszt ják le, a me tán-szul fon sa vas ón für dõt csak spe ci á lis fel ada tok ra al -
kal maz zák a fél ve ze tõ gyár tás ban.

Az elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar gyárt mány szer ke ze té nek vál to zá sa kö vet kez té ben nagy mér ték ben csök kent
az ezüst és az arany le vá lasz tá sa. 

Az ezüst le vá lasz tá sa ci a ni dos für dõ bõl tör té nik, az arany gal va ni zá lá sá hoz az al kal ma zá si cél tól füg gõ en szá mos kü -
lön bö zõ elekt ro lit tí pus van hasz ná lat ban.

A ké mi ai re ze zés az új kör nye zet ba rát di rekt ga la va ni zá lá si tech no ló gi ák mi att vesz tett a je len tõ sé gé bõl.
Az alu mí ni um anó dos oxi dá lá sát kb. 40 üzem ben vég zik. Szá mos na gyobb üzem ben az anó dos oxi dá lás a ter mék gyár -

tás fo lya ma tá ba szo ro san il lesz ke dõ tech no ló gia. A be vo nat szí ne zé se szer ves és szer vet len szí ne zõ anya gok kal tör té nik.
A kb. 1,8 mil lió m2 anó do san oxi dált fe lü let kb. 40 %-a az épí tõ ipar ban, 20 %-a a jár mû gyár tás ban, 10%-a a bú tor ipar -
ban, 10 %-a az elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai al kat rész gyár tás ban ke rül fel hasz ná lás ra.

Az 1990-es évek ben szá mos új gal ván üzem épült a leg mo der nebb tech no ló gi ák és be ren de zé sek al kal ma zá sá val. Az
új üze mek tel jes mér ték ben ki elé gí tik a kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nye ket. A fe lü let ke ze lõ ipar leg fon to sabb prob lé -
má ja kör nye zet vé del mi szem pont ból, hogy az üze mek ál ta lá ban csõ vé gi tech ni ká val old ják meg a hul la dé kok ke ze lé sét
(azaz nem ke ve sebb hul la dék ke let ke zé sé re tö re ked nek, ha nem a kép zõ dött hul la dé kot pró bál ják meg ár tal mat la ní ta ni).

A szek tor szá mos ve szé lyes (ve gyi) anya got és je len tõs mennyi sé gû vi zet hasz nál fel, ki bo csá tá sa el sõ sor ban szenny -
víz, de em lí tés re mél tó a ke let ke zõ ve szé lyes hul la dé kok mennyi sé ge és a lég szennye zés is. Zaj ki bo csá tá sa ál ta lá ban
nem je len tõs. Az ol da tok fû té sé re, az egyen irá nyí tók üze me lé sé re, a ven ti lá to rok és szi vattyúk meg haj tá sá ra nem el ha -
nya gol ha tó mennyi sé gû ener gia szük sé ges. A ve gyi anya gok és a ve szé lyes hul la dé kok szál lí tá sa kor a rend kí vü li ese mé -
nyek ve szé lyé re kell fi gye lem mel len ni.

1.7 A gal ván ipar hely ze te
A gal va ni zá lás so rán ké mi ai és elekt ro ké mi ai úton fém be vo na to kat ál lí ta nak elõ fém tár gya kon vagy nem fé mes anya -

gok fe lü le tén. Ezek a be vo na tok a mun ka da rab fe lü le tét tet sze tõs sé, dí szí tõ ha tá sú vá, meg fe le lõ ré teg vas tag ság és ré teg -
fel épí tés ese tén pe dig ké mi ai és kor ró zi ós ha tá sok kal szem ben el len ál ló vá il let ve kü lön le ges mû sza ki kö ve tel mé nyek
(pl. fe lü le ti ke mény ség, ko pás ál ló ság, tük rö zés, elekt ro mág ne ses tu laj don sá gok stb.) ki elé gí té sé re te szik al kal mas sá.

A fé mek és egyéb anya gok fe lü le té nek be vo ná sa fé mek kel fon tos tech no ló gia a gép ipar ban, a fi nom me cha ni kai, az
elekt ro tech ni kai, va la mint az elekt ro ni kai ipar ban. 

A gal ván tech ni kai ipar hely ze tét Ma gyar or szá gon min dig a gép ipa ri ága zat ha tá roz ta meg.
A nagy gép ipa ri és elekt ro tech ni kai vál la la tok a het ve nes évek ben hoz ták lét re az ipar ág jel le gét meg ha tá ro zó gal va ni -

zá lá si ka pa ci tá sa i kat. A nagy be ren de zé sek 90 %-át ke res ke de lem po li ti kai okok ból a Gal va no tech nik Le ip zig cég szál lí -
tot ta. En nek el le né re mi nõ sé gi okok ból már ek kor le he tõ ség nyílt mo dern gal va ni zá lá si tech no ló gi ák, alap vegy sze rek és
ada lé kok vá sár lá sá ra nyu gat-eu ró pai for rá sok ból is. Eb ben az idõ ben a ve ze tõ gal va no tech ni kai cé gek sor ra ala pí tot ták
meg kép vi se le te i ket Ma gyar or szá gon és nem csak mo dern tech no ló gi á kat, ha nem szak sze rû szer vizt is biz to sí tot tak. A
vál la la tok ál ta lá ban a ter me lés fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sá ra tö re ked tek és a ka pa ci tás ki hasz ná lás, va la mint egyéb
gaz da sá gos sá gi kér dé sek a hát tér be szo rul tak. 

A kör nye zet vé del met csak nem ki zá ró lag a ki bo csá tott szenny víz mi nõ sé gé re vo nat ko zó ren de le tek je len tet ték, ame -
lyek be tar tá sá ra nem min dig ösz tö nöz tek az ér vé nyes jog sza bá lyok.
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A rend szer vál tást kö ve tõ idõ szak ban a gép ipa ri ága zat ban ta pasz talt ter me lé si vo lu men csök ke nés a gal ván ipar ál tal
fel hasz nált anya gok il let ve a le vá lasz tott fém mennyi sé gek csök ke né sé vel is nyo mon kö vet he tõ.

A gép ipa ri ága zat ter me lé sé nek csök ke né se a 90-es évek ele jén nagy mér ték ben az ál ta lá nos gaz da sá gi re cesszió kö -
vet kez mé nye volt. A gép ipar ter mék és tu laj do no si szer ke ze té nek meg vál to zá sa kez det ben szin tén hát rá nyo san ha tott a
ter me lé si vo lu men ala ku lá sá ra.

A pri va ti zá ci ós fo lya mat so rán szá mos ad dig meg ha tá ro zó ipa ri nagy vál la lat sok ki sebb ön ál ló gaz da sá gi egy ség re
bom lott fel. 

Sok eset ben a tel jes gyár tás tech no ló gia ré szét ké pe zõ gal va ni zá lá si te vé keny ség ön ál ló gaz da sá gi egy ség gé szer ve zõ -
dött. Szá mos kis üzem, ön ál ló vál lal ko zás jött lét re, ame lyek csak egy-két tech no ló gia al kal ma zá sá ra spe ci a li zá lód tak.

1995-ben kb. 350-400 vál lal ko zás fog lal ko zott gal va ni zá lás sal. A le vá lasz tott fém mennyi sé ge csak kb. az 1985 évi
fel hasz ná lás 60%-át érte el és még ma sem kö ze lí ti meg az 1985. évit, amint az az aláb bi táb lá zat ból lát ha tó.

1987 1995 2002

Zn 934 600 800

Ni 240 100 100

Cr 87 40 10

Cu 70 60 80

Cd 1,2 0 0

Sn, Sn-Pb 9 5 12

Au, Ag,Pd 4,3 1 1

Össze sen 1345,5 806 1003

1. táb lá zat: A le vá lasz tott fém mennyi sé ge Ma gyar or szá gon (t/év)

1. ábra A le vá lasz tott fém mennyi ség, (ton na/év)

Mû he lyek szá ma ( 2002) 300 kö rül

A 30 m3 elekt ro lit tér fo gat tal ren del ke zõk szá ma 40 – 70 kö rül

ISO 9001 ta nú sí tás sal ren del ke zõk 30 – 40

ISO 14001 ta nú sí tás sal ren del ke zõk 20 – 30

2. táb lá zat: Gal va ni zá ló üze mek Ma gyar or szá gon
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2. A fe lü let ke ze lés rõl
A fém be vo nás cél ja a fém vagy a mû anyag tárgy tu laj don sá ga i nak, el sõ sor ban fe lü le ti tu laj don sá ga i nak meg vál toz ta -

tá sa. A fel hasz ná lás cél ja i nak meg fe le lõ en ja ví ta ni le het:
– a kor ró zi ó val szem be ni el len ál ló ké pes sé get
– a ko pás ál ló sá got
– az al kat ré szek kül le mét
– az elekt ro mos ve ze tõ ké pes sé get
– a fény vissza ve rõ ké pes sé get
– a for raszt ha tó sá got
– a ké mi ai el len ál ló ké pes sé get
– a fe lü le ti ke mény sé get 
– egy kö vet ke zõ ré teg, mint pl. gu mi-, vagy fes ték ré teg ta pa dá sát, stb.
A fém be vo na tok elõ ál lí tói szá mos kü lön bö zõ anya got és el já rást al kal maz nak an nak ér de ké ben, hogy a fé mes és nem -

fé mes tár gyak fe lü le tét be vo nat tal lás sák el a kí vánt fe lü le ti tu laj don sá gok biz to sí tá sa ér de ké ben. A fe lü let ke ze lõ üze -
mek ben gal va ni kus fém le vá lasz tást, kül sõ áram for rás nél kü li fém le vá lasz tást, va la mint kon ver zi ós ré te gek ké szí té sét
vég zik.

A fé mek fe lü le ti ki ké szí té se az el já rá sok szé les vá lasz té kát öle li fel, ame lye ket sok fe lé al kal maz nak va la mennyi ipar -
ág ban, amely fém al kat ré sze ket gyárt. A fe lü le ti ki ké szí tés re ál ta lá ban ak kor ke rül sor, ami kor a fém al kat rész már el -
nyer te a vég sõ for má ját. Ez az anyag a gal va ni zá lás sal és a kap cso ló dó fe lü let ke ze lõ el já rá sok kal fog lal ko zik. Ezen kí vül 
a fé mek fe lü let ke ze lé sé rõl szó van a fes tés, a por lak ko zás, a zo mán co zás, a tû zi hor gany zás és egyéb el já rá sok ese té -
ben is.

A fe lü let ke ze lés so rán egy mást kö ve tõ en több mû ve le tet vé gez nek. A ke ze lést vi zes ol da tok ba me rít ve vég zik. Min -
den ke ze lés után a mun ka da ra bo kat le kell öb lí te ni a rá juk ta pa dó ke ze lõ ol dat ma rad vá nyok tól, ne hogy az zal el -
szennyez zék a kö vet ke zõ ke ze lõ ol da tot. Na gyobb be ren de zé sek ese té ben a ke ze lõ ol da to kat és az öb lí tõ vi ze ket tar tal ma -
zó ká da kat ún. gal ván sor ba, egy más mel lé te le pí tik. A mun ka da ra bo kat ilyen kor ál ta lá ban da ru val eme lik át az egyik
kád ból a má sik ba. Az át eme lés le het kézi vagy au to ma ti kus ve zér lé sû.

2.1 Fe lü let elõ ke ze lés
A ke ze lés re ke rü lõ mun ka da ra bok fe lü le te a gya kor lat ban kü lön fé le szennye zõ dé se ket tar tal maz, el sõ sor ban a fém

oxid ja it, va la mint zsí ro kat és ola jo kat, ame lyek több nyi re a fém meg mun ká lás ból szár maz nak, eset leg egyéb szer ves
anya go kat, pl. a mû anya gok meg mun ká lá sá ból. A fe lü let ke ze lé si el já rá sok kal le vá lasz tan dó be vo na tok csak tisz ta fém -
re ta pad nak meg fe le lõ en, ezért a be vo nás elõtt a fe lü le tet gon do san meg kell tisz tí ta ni.

A fe lü let elõ ke ze lés a zsír ta la ní tás sal kez dõ dik, ame lyet ál ta lá ban vi zes ol da tok ban vé gez nek. Az ol dat tar tal maz
alap só kat (bu il der), mint fosz fá tok, kar bo ná tok, eset leg szi li ká tok, és fe lü let ak tív anya go kat (de ter gen se ket). Ré geb ben
for ró, ma ál ta lá ban 40–60 oC-os ol dat ban vég zik. Fém le vá lasz tás elõtt (kló ro zott) old ósze res zsír ta la ní tást a lég szennye -
zés el ke rü lé se ér de ké ben ma már nem al kal maz nak.

Pá co lás sal tá vo lít ják el a fe lü let rõl az oxi do kat. A sa vas ol dat ban az oxi dok mel lett az alap fém is ol dód hat, ame lyet
in hi bi tor ral le het meg aka dá lyoz ni. A gal ván ipar ban a sós avas (15 – 20 % os) pá co lás ter jedt el, ami szo ba hõ mér sék le ten
vé gez he tõ. Egyes ese tek ben me leg, hí gí tott kén sav ban vég zett pá co lást is al kal maz nak. Az alu mí ni u mot lú gos ol dat ban
pá col ják.

A fé mek le vá lasz tá sá hoz ál ta lá ban az elõ zõ két tisz tí tá si mû ve let után to váb bi tisz tí tást is kell vé gez ni. Elekt ro li ti kus
(anó dos és/vagy ka tó dos) zsír ta la ní tás sal a zsí ros anya gok nyo mai is el tá vo lít ha tók a fe lü let rõl. Az elõ zõ ek ben em lí tett
zsír ta la ní tás hoz ha son ló kö rül mé nyek kö zött vég zik, vi szony lag nagy, 2 – 10 A/dm2 áram sû rû ség gel.

Az ún. fém tisz ta fe lü let vé gül híg sav ba me rí tés sel, azaz de ka pí ro zás sal ér he tõ el, ami kor a fe lü le ten ma ra dó lúg nyo -
mo kat és oxid nyo mo kat tá vo lít ják el.

A kon ver zi ós ré te gek elõ ál lí tá sa elõtt nem min den eset ben szük sé ges az összes em lí tett ke ze lé si lé pés el vég zé se. Eze -
ket gyak ran a fris sen le vá lasz tott fém be vo na ton ala kít ják ki, amely után több nyi re csak híg sav ban kell át húz ni a mun ka -
da ra bo kat.

Az itt fel so rolt ke ze lõ ol da tok ál ta lá ban hasz ná lat so rán ki me rül nek, ek kor a szenny víz ke ze lõ be en ge dik, és friss ol da -
tot ké szí te nek.

2.2 Gal va ni zá lás
A gal va ni zá lás fo lya mán egyen ára mot ve ze tünk ke resz tül az ol da ton, amely a le vá lasz tan dó fém ion ja it, az ol dat ve ze -

tõ ké pes sé gét nö ve lõ só kat és a meg fe le lõ le vá lasz tást elõ se gí tõ ada lé ko kat tar tal maz za. A be vo nan dó fém tár gyat az
egyen irá nyí tó ne ga tív pó lu sá hoz kö tik (ka tód), míg a po zi tív pó lus hoz leg gyak rab ban a le vá lasz tan dó fém bõl ké szült le -
mezt (anód), amely a gal va ni zá lás so rán fo lya ma to san ol dó dik és így az ol dat ban a fém ion-kon cent rá ció ked ve zõ eset -
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ben ál lan dó ma rad. Egyes ese tek ben nem ol dó dó (inert) anó do kat hasz nál nak, ek kor a le vá lasz tan dó fém ion ja it szi lárd
só vagy tö mény ol dat for má já ban kell az ol dat ba ada gol ni, eset leg kü lön kád ban a fé met be kell ol da ni.

A fém- és mû anyag tár gyak szá mos kü lön bö zõ fém mel von ha tók be, pél dá ul hor gannyal (cink kel), réz zel, nik kel lel, króm -
mal, ón nal, kad mi um mal, arannyal, ezüst tel, sár ga réz zel, bronz zal és szá mos egyéb öt vö zet tel. Ese ten ként egy mást kö ve tõ en
több fém ré te get is ki ala kí ta nak a fe lü le ten.

A fém le vá lasz tás az áram erõs ség gel (a fe szült ség gel), a hõ mér sék let tel, a le vá lasz tás ide jé vel és az ol dat össze té te lé -
vel, stb. sza bá lyoz ha tó. A gal va ni zá lás több lé pés bõl álló, sza ka szos mû ve let, amely so rán a be vo nan dó fém tár gyat egy -
más után több, kü lön bö zõ össze té te lû ol dat ba me rít jük. A mun ka da ra bo kat le het egyen ként füg gesz te ni a gal ván szer -
szá mok ra, ame lyek hor doz zák azo kat für dõ rõl für dõ re. Más meg ol dás ként a (ki sebb) mun ka da ra bo kat öm leszt ve gal ván
dob ba he lye zik, ame lyek az egyes für dõk be me rül ve fo rog nak.

Egy adott el já rás mun ka lé pé sei füg geszt ve vagy dob ban vég zett gal va ni zá lás ese tén azo no sak. Egy ti pi kus gal va ni zá -
lá si el já rás a tisz tí tás, az öb lí tés, a fém le vá lasz tás, és az eset le ges utó ke ze lé sek kü lön bö zõ fá zi sa it fog lal ja ma gá ban. A
„ké mi ai el já rás” so rán ha son ló lé pé sek re ke rül sor, de a fém le vá lasz tást a fém vagy mû anyag fe lü le té re kül sõ áram for rás
igény be vé te le nél kül vég zik.

Fém Für dõ tí pus pH
hõ mér sék let

oC
fém ion-kon cent rá ció

g/l

króm sa vas < 1 30-65 125-350 (CrO3)

réz sa vas
lú gos ci a ni dos

< 1
> 9

20-35
60-75

45-65
50-60

nik kel sa vas 3,5-5,5 30-60 55-80

hor gany sa vas
lú gos ci a nid-men tes
lú gos ci a ni dos

4-5,8
>12
>12

15-35
18-40
18-40

25-60
6-15
7-35

arany eny hén sa vas *
lú gos ci a ni dos

3,5-5,0
> 8

15-40
20-60

2-12
8-20

ezüst lú gos ci a ni dos > 11 18-25 10-40

ón sa vas < 1 10-30 15-30

* Az arany elekt ro lit eny hén sa vas, sza bad ci a nid-men tes, ká li um-arany-ci a nid komp lex tar tal mú

3. táb lá zat : A leg gyak rab ban al kal ma zott gal ván für dõk üze mel te té si pa ra mé te rei

A gal ván ol da tok élet tar ta ma gya kor la ti lag kor lát lan, azo kat nem kell a szenny víz ke ze lõ be en ged ni, csu pán fel kell ja -
ví ta ni és a szennye zõ anya go kat kell el tá vo lí ta ni be lõ lük.

2.3 Ké mi ai fém le vá lasz tás és ce men tá lás
Az áram nél kü li, vagy más kép pen ké mi ai fém le vá lasz tás so rán a mun ka da rab fe lü le té re ké mi ai re ak ció út ján és nem

kül sõ áram for rás se gít sé gé vel vá lasz tunk le fém be vo na tot. Egy áram nél kü li be vo nás hoz hasz nált ol dat ál ta lá ban a le vá -
lasz tan dó fém só ját, re du ká ló szert, komp lex kép zõt, kü lön bö zõ puf fer anya go kat és más olyan ada lé ko kat tar tal maz, ame -
lyek biz to sít ják a für dõ hosszú élet tar ta mát és sta bi li tá sát. A ké mi ai re ze zõ és nik ke le zõ el já rá so kat szé les kö rû en al kal -
maz zák, a re ze zést el sõ sor ban a nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek gyár tá sá nál.

Ce men tá lás kor a re duk ci ó hoz szük sé ges elekt ro no kat nem egy re du ká ló szer bõl, ha nem ma gá nak a be vo nan dó fém -
nek az ol dó dá sá val nyer jük. Ez zel a ké mi ai he lyet te sí té si mód szer rel ál ta lá ban vé kony hor gany, ón és ezüst be vo na tok
ál lít ha tók elõ. A ce men tá lás hoz al kal ma zott ol da tok ál ta lá ban fém só kat és komp lex kép zõt (pl. lak tá to kat, glü ko ná to kat
vagy ma le in áto kat) tar tal maz nak.

Az itt fel so rolt ke ze lõ ol da tok hasz ná lat so rán ki me rül nek, ek kor a szenny víz ke ze lõ be en ge dik és friss ol da tot  készí -
tenek.

2.4 Utó ke ze lé sek
A fém le vá lasz tás után egyes tu laj don sá gok to váb bi ja ví tá sa ér de ké ben a fe lü le tet gyak ran to váb bi ke ze lés nek ve tik

alá. Bi zo nyos ese tek ben nem is gal va ni zál nak, ha nem eze ket a ke ze lé se ket ma gán az alap fé men vég zik el.
A ké mi ai (és néha elekt ro ké mi ai) kon ver zi ós ke ze lé si el já rá sok so rán a fém tárgy fe lü le tén kor ró zió vé dõ, eset leg

egyéb mû sza ki célt szol gá ló (pl. ta pa dást vagy ép pen a csú szást elõ se gí tõ) és/vagy de ko ra tív be vo nat kép zõ dik, amely -
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ben részt vesz nek ma gá ból az alap fém bõl kép zõ dõ io nok is. Kon ver zi ós el já rás a fosz fá to zás, kro má to zás és en nek
újabb, króm(VI)ve gyü le te ket nem tar tal ma zó vál to za tai, to váb bá a passzi vá lás, a fém szí ne zés.

A fosz fá to zás elõ ké szí ti a fe lü le tet a to váb bi ke ze lé sek hez, de ki sebb kor ró zió vé dõ ha tá sa is le het. Fosz fá to zás hasz -
nál ha tó egy ké sõb bi fes ték ré teg ta pa dá sá nak elõ se gí té sé re. Kro má to zás so rán hat ér té kû króm ve gyü le tek ol da tá ban a
fém fe lü le tén kor ró zió vé dõ és/vagy ta pa dást elõ se gí tõ kro mát be vo nat kép zõ dik. A há rom ér té kû króm ve gyü le tek kel
vég zett, ha son ló célú be vo nat kép zést is ese ten ként kro má to zás nak ne ve zik, hol ott in kább kro mi to zás ról vagy passzi vá -
lás ról van szó. A fém szí ne zés ké mi ai ke ze lés, amely a fém tárgy de ko ra tív ki ké szí té sé re szol gál.

Lak ko zás sal je len tõ sen nö vel he tõ a tárgy kor ró zió ál ló sá ga. Ál ta lá ban kon ver zi ós be vo nás után, vi zes lakk ba me rí tés -
sel vég zik, de köz vet le nül fé mek re is fel vi he tõ.

Az anó dos oxi dá lás tu laj don kép pen nem ne vez he tõ utó ke ze lés nek, de itt is maga a fém fe lü le te lép re ak ci ó ba és rész -
vé te lé vel kép zõ dik egy be vo nat. El sõ sor ban alu mí ni um tár gyak ese té ben al kal maz zák, kor ró zió vé del mi vagy esz té ti kai
cél ból, eset leg fes tés elõtt, a ta pa dás elõ se gí té se ér de ké ben. A gal va ni zá lás hoz ha son ló an szer szá mok ra füg gesz tik a
mun ka da ra bo kat és sa vas, eset leg fém só kat is tar tal ma zó ol dat ba me rí tik. Is me re tes egyen ára mú oxi dá ció (ami kor a
mun ka da ra bo kat anód ként kö tik) és vál tó ára mú el já rás is. Mind két eset ben alu mí ni um le mez, eset leg ti tán le mez a má sik
elekt ród. A fo lya mat ál ta lá ban hi de gen, gyak ran hû tött ol dat ban va ló sít ha tó meg. Az el já rás so rán a tárgy fe lü le tén jel -
leg ze tes, pó ru sos fém-oxid kép zõ dik.. Köz vet le nül az oxi dá ció so rán, vagy vi zes ol dat ban, utó ke ze lés sel szin te tet szõ le -
ges szí nû be vo nat nyer he tõ. A pó ru sos be vo nat for ró vi zes „tö mí té sé vel” igen jó kor ró zió ál ló ság ér he tõ el. Por fes tés
elõt ti ré teg kép zés kor a tö mí tés nem szük sé ges.

Az itt fel so rolt ke ze lõ ol da tok ál ta lá ban hasz ná lat so rán ki me rül nek, ek kor a szenny víz ke ze lõ be en ge dik, és friss ol da -
tot ké szí te nek.

A tel jes fe lü let ke ze lés be fe je zé sé vel a mun ka da ra bo kat meg kell szá rí ta ni, hogy a fe lü le ten ma ra dó víz ne okoz za a
tárgy kor ró zi ó ját. A szá rí tást vé gez he tik a sor ban he lyet fog la ló fû tött kád ban, vagy kü lön fû tött szek rény ben. A le ve gõ
ára mol ta tá sa (ven til á tor ral) gyor sít ja a szá ra dást. Le ve gõ- cél sze rû en me leg le ve gõ- rá fú vá sá val is meg szá rít ha tók a
mun ka da ra bok. Tö meg áru szá rí tá sát cent ri fu gák ban vég zik, ese ten ként fû tés sel, me leg le ve gõ be fú vá sá val.

2.5 Öb lí tés
Az egyes tech no ló gi ai mû ve le tek bõl ki emelt mun ka da ra bok fe lü le tén – a leg gon do sabb le cse peg te tés ese tén is – je -

len tõs mennyi sé gû ke ze lõ ol dat ma rad. A kö vet ke zõ mû ve le ti kád ba me rít ve ez el szennyez né an nak ol da tát, ezért a két
mû ve let kö zött a mun ka da ra bo kat víz zel le kell öb lí te ni. Víz zel telt kád ba me rít ve a mun ka da ra bo kat, az öb lí tõ víz gyor -
san el szennye zõ dik és a szennye zett ol dat ban nem le het jól öb lí te ni. En nek el ke rü lé se ér de ké ben az öb lí tõ kád ba fo lya -
ma to san vi zet ve zet nek és a fe les le ges ol da tot el ve ze tik. Ily mó don – ele gen dõ friss víz be ve ze té se ese tén – az öb lí tõ kád -
ban a szennye zõ anya gok kon cent rá ci ó ja meg fe le lõ mér ték ben ala cso nyan tart ha tó és az öb lí tés kel lõ en ha té kony lesz.
Kor sze rû üze mek ben egy mást kö ve tõ en két vagy több öb lí tõ kád ba me rí tik a mun ka da ra bo kat és ez ál tal je len tõs mennyi -
sé gû vi zet tud nak meg ta ka rí ta ni (lásd 3.5 fe je zet). Al kal maz nak ún. ta ka ré köb lí tõ ket is (ál ló vi zes öb lí tõ), ami kor a víz -
be ve ze tés nél kül a ki hor dás sal fo ko za to san el szennye zõ dõ ol dat ból al kal man ként vissza ön te nek az elõ zõ mû ve le ti für -
dõ be, an nak pá rol gá si vesz te sé ge pót lá sá ra. Ily mó don a für dõ bõl ki hor dott ol dat egy ré szét vissza le het jut tat ni a mû ve le ti
kád ba.

Az öb lí tés re ál ta lá ban meg fe le lõ a há ló za ti víz, de egyes ese tek ben ion men tes (ion cse rélt, vagy for dí tott oz mó zis sal
só men te sí tett, azaz RO-vi zet) hasz nál nak. A fe lü let ke ze lés utol só lé pé se ként, a szá rí tás elõtt min den kép pen cél sze rû
ion men tes vi zet hasz nál ni, mert a há ló za ti víz só tar tal ma fol tok ban rá szá rad a fe lü let re és ez a be vo nat kül le mét ká ro san
be fo lyá sol ja, eset leg kor ró zió ál ló sá ga is rom lik.

Az öb lí tõ vi zek tar tal maz zák mind azo kat az anya go kat – hí gí tott for má ban – ame lye ket a fe lü let ke ze lés re az üzem ben
hasz nál nak. Ki bo csá tá suk vagy újra fel hasz ná lá suk elõtt ezek tõl meg kell tisz tí ta ni.

2.6 Szenny víz ke ze lés
A fe lü let ke ze lõ ipar ban a szenny víz ke ze lés ha gyo má nyos mód sze re a sem le ge sí tés. A ke let ke zõ öb lí tõ vi ze ket és el -

hasz nált tö mény ol da to kat (kon cent rá tu mo kat) össze gyûj tik. Ezek rész ben sem le ge sí tik egy mást. A sem le ges, eny hén
lú gos ol dat ban a ká ros ne héz fém io nok nem ol dód nak, fém-hid ro xid ként csa pa dé kot ké pez nek, amely ki üle pe dik az ol -
dat ból és az ol dat tisz tá ját a csa tor ná ba ve ze tik, míg a csa pa dé kot ve szé lyes hul la dék ként kell ke zel ni. Két olyan vegy -
szert hasz nál ese ten ként a gal ván ipar, amit nem le het így ke zel ni, a kro mát io no kat és a ci a nid io no kat. Mind ket tõt kü -
lön kell gyûj te ni, ke zel ni, a kro má to kat ál ta lá ban nát ri um-bi szul fit- vagy nát ri um-di ti o nit-ol dat tal re du kál ják, a ci a ni do -
kat hi pó val, il let ve hid ro gén-per oxid dal oxi dál ják és csak ilyen elõ ke ze lés után le het ezen vi ze ket össze ke ver ni a töb bi
szenny víz zel.

A sem le ge sí tést le het sza ka szos üzem mód ban vé gez ni, ami kor egy tar tály ban vagy me den cé ben ada gol ják a sem le ge -
sí tõ vegy szert és az üle pe dést gyor sí tó flok ku lá ló szert a szenny víz hez, majd hagy ják üle ped ni. A tisz tá ját el en ge dik, az
iszap víz tar tal mát (95 – 99 % !) szû rõ pré sen vagy szû rõ zsák ban csök ken tik kb. 70 ill. 90 %-ra. A fo lya ma tos üze mû re ak -
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tor ba ve ze tett szenny vi zek sem le ge sí té sét pH-mé rõ ve zér li, majd flok ku lá ló szer ada go lás után ún. fer de le me zes üle pí tõ -
ben vá lik el a két fá zis. A csa pa dék kép zõ dés – fém ion el tá vo lí tás – mér té ke függ a sem le ge sí tett ol dat pH-já tól, az al kal -
ma zott sem le ge sí tõ vegy szer tõl, stb. Ezért ke vert ipa ri szenny víz ese tén az al kal ma zott sem le ge sí té si el já rást egye di leg kell

meg ál la pí ta ni.
A ha gyo má nyos szenny víz ke ze lé si mód sze re ket szá mos ki egé szí tõ el já rás sal le het ha té ko nyab bá ten ni. Ilye nek az

öb lí tõ vi zek ion cse rés (eset leg for dí tott oz mó zis sal vég zett) tisz tí tá sa és vissza ve ze té se a fe lü let ke ze lés hez, az üle pí tés
után ka vics szû rõ al kal ma zá sa az eset le ges le be gõ csa pa dék szem csék el tá vo lí tá sá ra, a sem le ge sí tés után még ol dat ban
ma ra dó ne héz fém io nok el tá vo lí tá sa ún. sze lek tív ion cse ré vel, a gal ván iszap szá rí tá sa akár 90 % fe let ti szá raz anyag tar ta -
lo mig. Je len tõ sen ja vít hat ja az elõ írt ér té kek be tar tá sá nak biz ton sá gát a szenny víz ke ze lõ kü lön bö zõ mér té kû au to ma ti zá -
lá sa és olyan mo ni tor ing be épí té se, amely nem csak ész le li és fel jegy zi a mû kö dé si és ki bo csá tá si pa ra mé te re ket, ha nem
szük ség ese tén be is avat ko zik azok meg vál toz ta tá sa ér de ké ben, vég sõ eset ben le ál lít va a szenny víz ki bo csá tá sát.

A mo dern mód sze rek két el ven ala pul nak. Egy részt olyan fe lü let ke ze lõ ol da to kat al kal maz nak, ame lyek nem tar tal -
maz nak sú lyo san mér ge zõ anya got (pl. ci a ni di ont vagy kro má ti ont). A má sik le he tõ ség, hogy a ke let ke zõ hul la dé ko kat
vissza ve ze tik a ter me lés be. Így pél dá ul az öb lí tõ vi zek bõl vissza nyer he tõk a fém io nok tö mény ol dat alak ban, vagy pe dig
anód ként fel hasz nál ha tó for má já ban. Az el múlt év ti zed ben szá mos meg ol dást dol goz tak ki az öb lí tõ vi zek bõl a fém ki -
nye ré sé re az ion cse ré tõl a be pár lá son, a ce men tá lá son, a di a lí zi sen, a for dí tott oz mó zi son, ke resz tül az elekt ro lí zi sig.

3. A BAT meg ha tá ro zá sá hoz te kin tet be ve he tõ el já rá sok

Ez a fe je zet azo kat az el já rá so kat so rol ja fel, ame lyek kel ál ta lá ban meg va ló sít ha tó a kör nye zet vé de lem ma gas szint jé -
nek el éré se az ipar ban, e do ku men tum ha tó kö rén be lül. 

Fi gye lem be ve en dõk a meg elõ zé si, el len õr zé si, mi ni ma li zá lá si és új ra hasz no sí tá si el já rá sok, va la mint az anya gok és
az ener gia újra hasz no sí tá sa.

Az el já rá sok meg va ló sít ha tók ön ál ló an vagy kom bi nál va, az IPPC cél ja i nak el éré se ér de ké ben. Amennyi re le het sé ges 
volt, szab vá nyos szer ke zet ke rült al kal ma zás ra min den el já rás is mer te té se kor, az el já rá sok össze ha son lí tá sa, va la mint az 
elõ írás ban meg adott BAT de fi ní ció alap ján tör té nõ ob jek tív ér té ke lés ér de ké ben.

E fe je zet tar tal ma nem az el já rá sok rész le tes lis tá ja, egyéb el já rá sok is lé tez het nek vagy ki fej lesz tés re ke rül het nek,
ame lyek ugyan csak ér vé nye sek le het nek a BAT ke re te in be lül.

Az egyes el já rá sok is mer te té se ál ta lá ban a 4. táb lá zat sze rin ti szab vá nyos szer ke ze tû:

Te kin tet be vett in for má ció tí pu sa Fel hasz nált in for má ció tí pu sa

Le írás Az el já rás mû sza ki is mer te té se

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az el já rás (fo lya mat vagy meg szû nés) fõ kör nye ze ti ha tá -
sa(i), be le ért ve a be kö vet ke zett ki bo csá tá si ér té ke ket és
ha té kony ság vál to zá so kat. Az el já rás kör nye ze ti elõ nye i -
nek össze ha son lí tá sa egyéb el já rá so ké val.

El len ha tá sok Az el já rás meg va ló sí tá sa mi att be kö vet ke zõ bár mi lyen
mel lék ha tás vagy vesz te ség. Az el já rás kör nye ze ti prob lé -
má i ra vo nat ko zó rész le tek össze ha son lí tá sa az egyéb el já -
rá so ké i val.

Üze mel te té si ada tok Üze mel te té si ada tok a ki bo csá tás ra/hul la dé kok ra és a fel -
hasz ná lás ra (nyers anya gok, víz és ener gia) vo nat ko zó an.
Bár mi lyen más, hasz nos in for má ció az el já rás üze mel te té -
sé rõl, kar ban tar tá sá ról és el len õr zé sé rõl, be le ért ve a biz -
ton sá gi kér dé se ket, az el já rás üze mel tet he tõ sé gi kor lát ja it, 
ter mék mi nõ sé get, stb.

Al kal maz ha tó ság Az el já rás al kal ma zá sá val vagy meg szûn te té sé vel kap cso -
la tos té nye zõk fi gye lem be vé te le (pl. ren del ke zés re álló
hely, fo lya mat jel lem zõk).
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Te kin tet be vett in for má ció tí pu sa Fel hasz nált in for má ció tí pu sa

Gaz da sá gi szem pon tok Költ sé gek re (be ru há zás és üze mel te tés), és bár mi lyen le -
het sé ges meg ta ka rí tás ra vo nat ko zó ada tok (pl. nyers anyag 
fel hasz ná lás csök ken té se, hul la dék költ sé gek), a be ren de -
zés ka pa ci tá sá ra vo nat ko zó an is.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Az el já rás meg va ló sí tá sá nak cél jai (pl. egyéb elõ írá sok,
ter mék mi nõ ség ja ví tás).

4. táb lá zat: Az e fe je zet ben kö zölt el já rá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók cso por to sí tá sa

Az e te rü le ten az IPPC meg va ló sí tá sá nak kulcs kér dé sei:

• ha té kony gaz dál ko dá si rend sze rek,

• ha té kony nyers anyag, ener gia és víz fel hasz ná lás,

• a vegy sze rek op ti ma li zált fel hasz ná lá sa az el já rás ban és a köz vet le nül kap cso ló dó te vé keny sé gek so rán,

• he lyet te sí tés ke vés bé ká ros anya gok kal,

• hul la dé kok mi ni ma li zá lá sa, vissza nye ré se és új ra hasz no sí tá sa,

• kör nye ze ti bal ese tek meg elõ zé se és kö vet kez mé nye ik mi ni ma li zá lá sa.
Az egyes ré szek a fen ti ek kö zül egy nél több té má ra is vo nat koz hat nak. A jó – mind ter me lé si, mind pe dig kör nye ze ti

gaz dál ko dá si – rend sze rek alap ve tõ fon tos sá gú ak az in teg rált szennye zés meg elõ zés és sza bá lyo zás tel jes kö rû meg va ló -
sí tá sá ban, a fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé se te rü le tén. A gaz dál ko dá si rend sze rek op ti má lis ha tá sa el éré sé nek lé -
nye ges kér dé sei:

• konst ruk tív ön kri ti ka,

• a meg va ló sí tott ter me lé si és kör nye ze ti rend sze rek tö ké le te sen egé szít sék ki egy mást,

• az ener gia és a víz-, va la mint a nyers anyag fel hasz ná lás el len õr zé se,

• olyan be ren de zé sek ter ve zé se és üze mel te té se, ami meg szûn te ti a ha vá ria ha tá sa it, mind a kró ni kust, mind az aku tot.

3.1 Be ren de zés ter ve zés, ki vi te le zés és üze mel te tés

3.1.1 Szennye zõ dés meg elõ zé se vé let len ki fo lyás/ki szó ró dás ese tén – ter ve zõ, raj zo ló, ki vi te le zé si és egyéb rend -
sze rek

Le írás A fe lü let ke ze lés so rán kör nye ze ti bal ese tek, vé let len ki fo lyás/ki szó ró dás kö vet kez het be. Egy ter ve zett, át fo gó 
meg kö ze lí tés csök kent he ti ezt.

Sza bá lyo zók és/vagy be vált gya kor la ti mód sze rek al kal maz ha tók a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re. Ezek mi ni -
ma li zál ják a vé let len el fo lyá sok – akár tar tó sak, akár rö vid ide jû ek – ha tá sát, az anya gok ra, a sza bad ba ke rült vegy szer
mennyi sé gek re és azok ha tá sá ra vo nat ko zó an. Ezek a tech ni kák a kri ti kus kör nye zet szennye zés ke ze lé sét könnyeb bé te -
he tik, to váb bá meg könnyí tik a kö vet ke zõ te vé keny sé ge ket is, kör nye ze ti szem pont ból biz ton sá go sab bá és költ ség ha té -
ko nyab bá téve azo kat:

• ru tin és egye di kar ban tar tás, be le ért ve az ol da tok kar ban tar tá sát is,

• nyers anya gok és mun ka da ra bok szál lí tá sa és tá ro lá sa,

• fo lya mat sza bá lyo zás és kör nye ze ti mo ni to ro zás.
Fe lü let ke ze lé si te vé keny sé gek ese té ben a mû ve le ti ol da to kat ál ta lá ban nyi tott ká dak ban tá rol ják, me lye ket csõ ve ze té -

kek köt nek össze. A vegy sze rek tá ro lá sá hoz ha son ló an sok szor azo nos tech ni ka ke rül het al kal ma zás ra, mint pl.  padló -
tálcák.

Az uta lá sok ban em lí tett kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé nek né hány kulcs té nye zõ je:

• a ve szé lyek és a köz le ke dé si út vo na lak ki je lö lé se,

• a le het sé ges ve szé lyek egy sze rû be so ro lá sa,

• a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé re irá nyu ló te vé keny sé gek meg va ló sí tá sa há rom lé pés ben:
o el sõd le ges (szer ke ze ti)
 – meg fe le lõ üzem mé re tek
 – szi ge te lõ anya gok ki vá lasz tá sa, pl. a pad ló zat hoz, a le vá lasz tott, zárt tér ben el he lye zett te rü le tek hez
 – a mû ve le ti sor és a kom po nen sek sta bi li tá sa (be le ért ve az ide ig le ne sen és a rit kán hasz nált 
  be ren de zé se ket is)
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o má sod la gos
 – dup la fa lú ká dak az anya gok ból szár ma zó ve szély mi att, vagy a mû ve le ti sor ve szé lyes te rü le te i nek vagy 
  az egész be ren de zés pad ló tál cá ba he lye zé se

• a ká dak mé re té nek és szi lárd sá gá nak he lyes meg adá sa (ld. a sta bi li tást is, az el sõd le ges szem pon tok kö zött,
  fent)

 – a ve szé lyes fe lü le tek (pad ló za tok) vegy szer ál ló szi ge te lés sel el lá tá sa a tel jes szi ge te lé sen be lül
 – szi vár gást de tek tá ló rend sze rek
o har mad la gos
 – vizs gá la tok, kül sõ szak ér tõk és bel sõ szak em be rek se gít sé gé vel, be le ért ve a rend sze res kar ban tar tást, 
  a vész hely zet ter ve ket a be kö vet kez he tõ bal ese tek hez 
 – vizs gá la ti prog ra mok.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A be ren de zés mû kö dé sé bõl szár ma zó vé let len, tar tós vagy rö vid ide jû el fo lyá sok (az élõ vi -
zek be va la mint köz csa tor nák ba) mi ni ma li zá lá sa.

Ta laj víz és ta laj szennye zés mi ni ma li zá lá sa.
El len ha tá sok Nin cse nek ká ros kö vet kez mé nyek: se gí ti a fel szí ni víz rend sze rek, a ta laj víz és a ta laj vé del mét.
Üze mel te té si ada tok Az üze mel te té si gya kor la tot hasz no sí tó gon dos ter ve zés könnyeb bé, ol csób bá és a kör nye ze tet

te kint ve biz ton sá go sab bá te he ti a ru tin üze mel te tést, a kar ban tar tást és a mo ni to ro zást.
A pad ló tál cá ban álló szimp la fa lú ká dak a dup la fa lú ak kal azo nos biz ton sá gú ak; és bár mi lyen szi vár gás könnyeb ben és 

gyor sab ban meg ta lál ha tó, mint a dup la fa lú ká dak ese té ben.
A pad ló tál cák és azok ka pa ci tá sá ra vo nat ko zó an: ter ve zett funk ci ó já nak tel je sí té se ér de ké ben a pad ló tál cá ban fel le -

hes sen fog ni a vár ha tó an el fo lyó vagy el szi vár gó fo lya dék mennyi sé get, pl. a pad ló tál ca tér fo gat ál ta lá ban a kör be zárt te -
rü le ten lévõ leg na gyobb kád tér fo ga tá nak 110% -a. A kör be zárt (szi vár gást fel fo gó) te rü let le het pl. szi ge telt pad ló za tú,
ami a mû ve le ti ká dak alatt álló nagy tar tály irá nyá ba lejt, vagy pe dig vegy szer ál ló be vo nat tal el lá tott pad ló za tú (ben ne
meg emelt fa lak, el fo lyó csa tor nák vagy a csa tor na irá nyá ban lej tõs pad ló zat). A tisz tí tás vagy kar ban tar tás so rán a pad ló -
tál cán össze gyûlt ol da tot be le het en ged ni (vagy ki le het szi vattyúz ni) a meg fe le lõ szenny víz csa tor ná ba, de biz to sí ta ni
kell az üze mi el len õr zést bár mi lyen el fo lyás ra vo nat ko zó an, a be en ge dést fel ügye let mel lett kell vé gez ni.

Al kal maz ha tó ság Ezek az in téz ke dé sek min den be ren de zés hez al kal maz ha tó ak; azon ban leg ked ve zõb ben már a ter -
ve zés so rán va ló sít ha tók meg.

Gaz da sá gi szem pon tok Ezek a be ru há zá si költ sé gek el en ged he tet len ré szei.

Olaj fel fo gó tál cák
Le írás A hid ra u li kus rend szer bõl szár ma zó olaj szi vár gás egy spe ci á lis szennye zés meg elõ zé si prob lé ma, olaj fel fo gó

tál cák al kal ma zá sá val meg old va.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Mi ni ma li zál ja az olaj le het sé ges el fo lyá sát a ta laj ba, a fel szí ni vi zek be és a ta laj víz be.
Üze mel te té si ada tok
A tál cá kat a kar ban tar tá si prog ram ke re té ben kell el len õriz ni, és ki ürí te ni.
Az össze gyû lõ je len tõs és/vagy is mét lõ dõ olaj mennyi ség a hid ra u li kus rend szer kar ban tar tá si prob lé má it jel zi.
Al kal maz ha tó ság A je len tõs hid ra u li kai rend sze rek kel ren del ke zõ új és meg lé võ be ren de zé sek nél.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ha té kony, tisz ta és biz ton sá go sabb mun ka kör nye zet (meg elõ zi a dol go zó el csú -

szá sát).

3.1.2 Vegy sze rek tá ro lá sa

Le írás Kulcs fon tos sá gú té mák:

• hid ro gén-ci a nid gáz ke let ke zé sé nek meg elõ zé se, a sa vak és a ci a ni dok el kü lö ní tett tá ro lá sá val,

• tûz ve szély csök ken té se, a tûz ve szé lyes anya gok és az oxi dá ló sze rek kü lön tá ro lá sá val,

• tûz ve szély csök ken té se, a ned ves ség ha tá sá ra spon tán tûz ve szé lyes vegy sze rek szá raz he lyen, oxi dá ló sze rek tõl el -
kü lö ní tett tá ro lá sá val. Je löl je meg ezek nek a vegy sze rek nek a tá ro ló he lyét, hogy el ke rül jék a víz hasz ná la tát a tûz ol tás -
nál.

• elõz ze meg a ta laj és a kör nye zet ben lévõ vi zek el szennye zé sét a vegy sze rek el fo lyá sa, el szi vár gá sa kö vet kez té ben,

• elõz ze és aka dá lyoz za meg a tá ro ló edé nyek, csõ ve ze té kek és sza bá lyo zó rend sze rek maró vegy sze rek és ke ze lé sük
so rán fej lõ dõ gõ ze ik okoz ta kor ró zi ó ját.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Bal ese tek és vé let len el fo lyá sok, el szi vár gá sok csök ke né se.
Gaz da sá gi szem pon tok El kü lö ní tett és/vagy kár men tõ vel el lá tott tá ro ló he lyek ki ala kí tá sá nak költ sé ge.
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Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Mun ka vé del mi elõ írá sok, kör nye ze ti me nedzs ment rend szer (EMS) és egyéb me -
nedzs ment rend sze rek, víz re vo nat ko zó elõ írá sok.

3.1.3 Mû ve le ti sor tí pu sa és fel épí té se

Le írás A mû ve le ti sor tí pu sa ál ta lá ban kü lön bö zõ té nye zõk függ vé nye.
A víz szin tes el ren de zé sû kon ve jo ros tech no ló gi ai sor al kal ma zá sa nyom ta tott hu za lo zá sú la pok (nyhl) ké mi ai fe lü let -

ke ze lé sé hez ide á lis. Ezek a so rok ál ta lá ban össze kap csol ha tó mo du lo kat tar tal maz nak.
Né hány üzem ben le he tõ ség van el kü lö ní tett, zárt fe lü let ke ze lõ sor ki ala kí tá sá ra, néha be épül a tel jes ter me lõ sor ba.
El ért kör nye ze ti elõ nyök A be ren de zés bõl nincs le ve gõ emisszió.
A nagy fo kú fo lya mat el len õr zés csök ken ti a vegy szer és víz fel hasz ná lást.
Üze mel te té si ada tok A ke ve sebb mû ve let szám, a mun ka da ra bok pre cíz, au to ma ti kus moz ga tá sa, és a nagy pon tos sá -

gú gal va ni zá lás kö vet kez té ben csök ken a mû ve le ti idõ és ja vul a mi nõ ség.

2. ábra: Le vá lasz tott, zárt tér ben el he lye zett kró mo zó sor

Al kal maz ha tó ság Új be ren de zé sek hez és so rok hoz. Leg in kább ott al kal maz ha tó, ahol a mun ka da ra bok alak ja és mé -
re te na gyon ha son ló, pl. len gés csil la pí tó (au tó ipar), du gattyú rúd, nyhl, acél és alu mí ni um te kercs, stb.

Gaz da sá gi szem pon tok Ma gas be ru há zá si költ ség.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk 

Ked ve zõbb mun ka he lyi kör nye zet.

Ala cso nyabb mun ka erõ költ ség.

Ma gas fokú pre ci zi tás és mi nõ ség.
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3.2 Ál ta lá nos üze mel te té si kér dé sek

3.2.1 Mun ka da ra bok vé del me – elõ- és utó ke ze lés
Kor ró zió ját szód hat le a fém mun ka da ra bo kon a fe lü let ke ze lést meg elõ zõ en, va la mint a fé mek és mû anya gok ke zelt

fe lü le tén, a fe lü let ke ze lést kö ve tõ en, és a szál lí tást meg elõ zõ en. Kor ró zi ót okoz hat a vé dõ be vo nat rossz ta pa dá sa vagy a
de ko ra tív be vo nat sé rü lé se, emi att eze ket a be vo na to kat le kell ol da ni, és a mun ka da ra bo kat újra kell ke zel ni, vagy hul la -
dék ként kell el he lyez ni. A kor ro dá ló dott mun ka da ra bok va ló szí nû leg to váb bi mû ve le te ket igé nyel nek a kor ró zió el tá vo -
lí tá sá hoz, a fe lü let ke ze lés elõtt. 

A kor ró zi ós ter mé kek el tá vo lí tá sá ra szol gá ló me cha ni kai fe lü let elõ ke ze lés a kö szö rü lés, csi szo lás, po lí ro zás, kop ta -
tás, va la mint a szem cse fú vás és a szem cse szó rás. Ezek a mû ve le tek arra szol gál nak, hogy az alap fém anya ga, szer ke ze te, 
il let ve fe lü le ti mi nõ sé ge függ vé nyé ben, meg fe le lõ szi lárd szem csék kel – azok csi szo ló vagy tö mö rí tõ ha tá sát ki hasz nál -
va – az elekt ro ké mi ai fe lü let ke ze lés re elõ ké szít sék a mun ka da ra bo kat. Szem cse fú vás so rán a szi lárd szem csé ket egy
hor do zó kö zeg (víz su gár, sû rí tett le ve gõ, stb.) jut tat juk a fe lü let re, míg szem cse szó rás ese té ben a szem cse szó ró be ren de -
zés adja át a ki ne ti kai ener gi át a szem csék nek.

A kor ró zió vé de lem csök kent he ti a le ol dás sal és újra ke ze lés sel járó kör nye ze ti ha tá so kat.
A kor ró zió meg je le né sé nek ide je függ az anyag tí pu sá tól és a tá ro lá si kö rül mé nyek tõl, pél dá ul az acél mun ka da ra bok

nem kor ro dá lód nak 50% alat ti pá ra tar tal mú le ve gõn. A ned ves ség, a hõ mér sék let és a sa vas kö zeg az a té nye zõ, ami
meg ha tá roz za, hogy mi lyen gyor san ját szó dik le a kor ró zió. A fe lü let ke ze lés nél az összes té nye zõ je len van, ezért na -
gyon fon tos a tá rolt mun ka da ra bok ex po zí ci ó já nak mi ni ma li zá lá sa.

Ugyan csak na gyon fon tos a fe lü let vé del me a me cha ni kai ká ro so dás el len.

3.2.1.1 Tá ro lá si idõ le rö vi dí té se
Le írás A mû ve le tek (pél dá ul a gyár tás és a fe lü let ke ze lés, vagy a fe lü let ke ze lés és a ki szál lí tás) kö zöt ti tá ro lá si idõ

meg szûn te té sé vel vagy le rö vi dí té sé vel el ke rül he tõ az igény más kor ró zió vé dõ ke ze lés re. Ez le het a hi va ta los JIT (just in
time, „ép pen idõ ben”) rend szer, vagy pe dig egy jó ter me lés ter ve zés ré sze.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A le ol dás és az új ra-meg mun ká lás el ke rü lé se.
Al kal maz ha tó ság Leg in kább az egy épü le ten be lü li be ren de zé sek nél al kal maz ha tó, ahol a szál lí tá si kap cso la tok rö -

vi dek és gya ko ri ak. Azon ban nem al kal maz ha tó ott, ahol a part ne rek tá vol van nak, il let ve a gaz da sá gos szál lí tá si mé ret
mi att tá ro lás szük sé ges a meg mun ká lás elõtt, il let ve után.

Gaz da sá gi szem pon tok Az egyet len elõ re lát ha tó költ ség a ter me lé si és szál lí tá si idõ üte mezése ter ve zé sé nek és fel -
ügye le té nek mun ka erõ költ sé ge. Csök ken a tá ro lás in vesz tí ci ós és fo lyó költ sé ge, va la mint ala cso nyab bak lesz nek a ter me -
lé si és új ra-meg mun ká lá si költ sé gek is.

3.2.1.2 Tá ro lá si és szál lí tá si fel té te lek
Le írás Rend sze rint a ke ze lés re váró és a ke zelt mun ka da ra bo kat sok fe lü let ke ze lõ be ren de zés nél ki ala ku ló pá rás, sa -

vas le ve gõ tõl tá vol tá rol ják. A mun ka he lyi in ten zív szel lõz te tés (ld. a ter ve zés nél, 3.1 pont) se gít, mi vel biz to sít ja, hogy a 
pá rás, és gyak ran sa vas, el szí vott le ve gõ ne ke rül jön érint ke zés be a tá rolt, vagy szál lí tás ra váró ter mék kel. A tá ro lót erek
szel lõz te té se ugyan csak meg va ló sít ha tó, fel té ve, ha csök ken a ned ves ség, és nem ke rül be pá rás, sa vas le ve gõ. Pára kon -
den zál a tá ro lás, il let ve szál lí tás so rán le hûlt mun ka da ra bok ra, mi u tán me leg, ned ves hely re szál lí tot ták õket. Ezek a
prob lé mák el ke rül he tõk, ha a szál lí tás so rán a mun ka da ra bo kat me le gen, ala csony pá ra tar tal mú at mosz fé rá ban tart ják.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A le ol dás és az új ra meg mun ká lás csök ke né se.
El len ha tá sok A na gyobb ener gia fel hasz ná lást a pá rát la ní tás és szel lõz te tés mi att kom pen zál hat ják az új ra meg mun -

ká lás csök ke né sé bõl szár ma zó elõ nyök.
Al kal maz ha tó ság Az összes he lyen. Azon ban a konk rét al kal ma zá si hely zet vál toz hat a he lyi klí ma (pl. nor mál ned -

ves ség, napi át la gos hõ mér sék let) függ vé nyé ben.
Gaz da sá gi szem pon tok A na gyobb ener gia fel hasz ná lást a pá rát la ní tás és szel lõz te tés mi att kom pen zál hat ják az új ra -

meg mun ká lás csök ke né sé bõl szár ma zó elõ nyök. A tá ro lás el kü lö ní té se he lyett ese ten ként gaz da sá go sabb jó szel lõz te -
tést és pá ra men te sí tést al kal maz ni. 

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Gaz da sá gi és kör nye ze ti meg ta ka rí tá sok, a csök kent le ol dás és új ra meg mun ká lás
kö vet kez té ben.

3.2.1.3 Cso ma go lás
Le írás A mun ka da ra bok cso ma go lá sá hoz ab szor bens vagy kor ró zió gát ló anya gú (pl. spe ci á lis pa pír vagy fa for gács)

esz kö zök al kal maz ha tók. Az ilyen cso ma go ló anya gok meg aka dá lyoz zák a kor ró zi ót és meg vé dik a mun ka da ra bot a fe -
lü le ti ká ro so dás tól a szál lí tás so rán. Gyak ran a vevõ ha tá roz za meg, mi lyen cso ma go ló anya gok al kal maz ha tók, kü lö nö -
sen az ér té kes mun ka da ra bok ese té ben, mint pl. a nyom ta tott hu za lo zá sú la pok és ûr tech ni kai al kat ré szek.
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El ért kör nye ze ti elõ nyök A le ol dás és az új ra meg mun ká lás csök ke né se.
El len ha tá sok Meg nö ve ke dett nyers anyag fel hasz ná lás. Ez kom pen zál ha tó új ra hasz no sít ha tó cso ma go ló rend sze rek

ki vá lasz tá sá val és al kal ma zá sá val.
Al kal maz ha tó ság Min den al kal ma zá si te rü le ten meg fon tol ha tó, de a költ sé ge kor lá to zó té nye zõ lesz az ala csony

hoz zá adott ér té kû mun ka da ra bok ese té ben.
Gaz da sá gi szem pon tok A na gyobb cso ma go ló anyag és mun ka erõ költ ség az új ra meg mun ká lás csök ke né sé bõl fa ka -

dó meg ta ka rí tá sok kal kom pen zál ha tó.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ld. Gaz da sá gi szem pon tok, fent. Vevõ ál tal tá masz tott mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek.

3.2.1.4 Zsír- és olaj ala pú kor ró zió vé dõ be vo nat
Le írás Olaj és/vagy zsír al kal maz ha tó a kor ró zió el le ni vé de lem re a tá ro lás so rán. Hát rá nyuk, hogy a mun ka da ra bo kat 

a ké sõb bi ek ben le kell tisz tí ta ni Az olaj vagy zsír tí pu sá nak ki vá lasz tá sa kor fi gye lem be kell ven ni az el éren dõ vé de lem
fo kát.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A le ol dás és az új ra meg mun ká lás el ke rü lé se.
El len ha tá sok Na gyobb vegy szer, ener gia és víz fel hasz ná lás az olaj és zsír el tá vo lí tá sá hoz.
Több szenny víz és hul la dék.
Üze mel te té si ada tok Gyak ran hasz nál nak zsí ro kat ka to nai cé lok ra, ami kor a mun ka da ra bo kat fel hasz ná lás elõtt

hosszabb ide ig tá rol ják. A hosszú tá ro lá si idõ, ma ga sabb hõ mér sék le ten, ne he zí ti a tisz tí tást.
A tisz ta ás vá nyi ola jok ál ta lá ban könnyeb ben tá vo lít ha tók el. A nö vé nyi ola jok és zsí rok al kal ma zá sa nem kör nye zet -

ba rát, mi vel azo kat na gyon ne héz el tá vo lí ta ni, kü lö nö sen, ami kor a ter mé ket a me le gebb év szak ban tá rol ják. 
Al kal maz ha tó ság Több al kal ma zá si te rü let hez is meg fe le lõ, és gyak ran kap cso ló dik a szer szám ko pás mi ni ma li zá lá -

sá hoz a saj to lás nál, stb.
Gaz da sá gi szem pon tok A kör nye ze ti és gaz da sá gi meg ta ka rí tá sok a le ol dás, új ra meg mun ká lás és hul la dék ba do bás

el ke rü lé sé bõl, ami el len sú lyoz hat ja, sõt meg is ha lad hat ja a kor ró zió vé de lem költ sé ge it.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ld. Gaz da sá gi szem pon tok, fent. A vevõ ál tal tá masz tott kö ve tel mé nyek.

3.2.2 Az elõ zõ me cha ni kai mû ve le tek bõl szár ma zó szennye zõ anya gok mi ni ma li zá lá sa és op ti ma li zá lá sa: ola jok
és zsí rok

Le írás A fe lü let ke ze lés elõt ti zsír ta la ní tá si mû ve le tek gyak ran le egy sze rû sít he tõk a mun ka da rab he lyes mó don tör té -
nõ gyár tá sá val és tá ro lá sá val. A szer szám ko pás (pl. acél le mez saj to lás, fú rás vagy hú zás) mi ni ma li zá lá sá hoz, vagy a fe -
lü let ke ze lést meg elõ zõ kor ró zió vé de lem hez ola jat vagy zsírt al kal maz nak.

A me cha ni kai ter me lé si te rü le ten al kal ma zott olaj és zsír csök ken té sé nek le he tõ sé gei:
– il lé kony ke nõ anya gok al kal ma zá sa,
– mi ni má lis mennyi sé gû hi deg ke nõ anyag hasz ná la ta,
– a mun ka da ra bok le cse peg te té se és/vagy cent ri fu gá lá sa,
– a mun ka da ra bok elõ tisz tí tá sa a ter me lés so rán,
– a tá ro lá si idõ rö vi dí té se,
– sû rí tett le ve gõs hû tés a fú rás nál,
– ala kít ha tó ke nõ anyag film al kal ma zá sa a saj to lás nál.
El ért kör nye ze ti elõ nyök A zsír ta la ní tá si igény csök ke né se, be le ért ve a vegy szer és ener gia fel hasz ná lást, va la mint a

ke let ke zõ szenny vi zet, hul la dé ko kat.
El len ha tá sok Ener gia és/vagy al ter na tív anya gok fel hasz ná lá sa, mint pl. szá raz ke nõ anyag fil mek és lég hû té ses fú rás.
Az il lé kony ke nõ anya gok il lé kony szer ves ve gyü le te ket (VOC) tar tal maz nak, ame lyek a ke ze lés és a tá ro lás so rán el -

il lan nak.
Üze mel te té si ada tok Az összes ola jo zott mun ka da rab nál fi gye lem be ve he tõ.
Al kal maz ha tó ság Eset füg gõ. Az ola jok és zsí rok al kal ma zá sát és tí pu sát az összes ve võ vel kri ti ku san és konst ruk tív

mó don meg kell be szél ni.
Gaz da sá gi szem pon tok Je len tõs meg ta ka rí tás ér he tõ el az olaj fel hasz ná lás ban, to váb bá meg ta ka rí tás a zsír ta la ní tó

vegy szer, az ener gia, a szenny víz ke ze lés és a mun ka erõ vo nat ko zá sá ban. Je len tõs a mi nõ ség re gya ko rolt ha tás is.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ked ve zõbb fel té te lek a tech no ló gi ai sor ban kö vet ke zõ fo lya mat ban; csök ken az

új ra-meg mun ká lás.
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3.2.3 Füg gesz tõ szer szám
Le írás A he lyes szer szám ki ala kí tás – ru gós csíp te tõ jû szer szám a mun ka da ra bok fel füg gesz té sé hez, vagy vö rös réz

hu zal ra fel erõ sí tés – szá mos ok ból fon tos:
– a meg fe le lõ áram sû rû ség ter he lés az elekt ro ké mi ai fo lya mat ban
– a ki hor dás mi ni ma li zá lá sa, ld. 3.4.3 pon tot
– mun ka da rab el vesz tés meg elõ zé se
 o a mun ka da rab be ol dó dás el szennye zi a mû ve le ti ol da tot
 o ront ja az üzem hi te lét a vevõ sze mé ben
El ért kör nye ze ti elõ nyök
– Op ti má lis anyag fel hasz ná lás.
– Ki sebb anyag vesz te ség.
– Cse ké lyebb ol dat kar ban tar tá si igény.
Al kal maz ha tó ság Az összes üzem, ahol füg gesz tõ szer szá mot al kal maz nak.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Fo lya mat mi nõ ség

3.2.4 Mû ve le ti ol da tok ke ve ré se
Le írás A mû ve le ti ol da tok ke ve ré se fon tos, hogy az ol dat kon cent rá ci ó ja a kád ban min de nütt egy for ma le gyen. Ez ki -

cse ré li a fém le vá lás he lyén a ki me rült ol da tot, va la mint meg aka dá lyoz za a gáz bu bo ré kok és a szennye zõ dé sek meg ta pa -
dá sát a mun ka da rab fe lü le tén, ame lyek kö vet kez té ben egyéb ként a be vo nat egye net len, „pit tin ges” len ne.

Az anó di zá ló ol da tok ke ve ré se lé nye ges az elekt ro lit hõ mér sék le té nek ál lan dó ér té ken tar tá sá hoz, va la mint az alu mí -
ni um fe lü le té tõl a hõ el tá vo lí tá sa mi att.

A ke ve rés az aláb bi mó do kon va ló sít ha tó meg:
– sû rí tett le ve gõ vel, fú vó ká kon ke resz tül,
– ala csony nyo má sú le ve gõ vel (sû rí tett le ve gõ + re duk tor),
– hid ra u li kus tur bu len ci á val,
– ke ve rés a mo tor ral moz ga tott ka tód sí nen lévõ mun ka da ra bok kal.
Sû rí tett le ve gõ hasz ná la ta ese tén nagy a pá rol gá si hõ vesz te ség (kü lö nö sen lég el szí vás sal össze kap csol va), to váb bá a

komp resszor mû köd te té sé hez is több let ener gia szük sé ges. Azon ban az ener gia vesz te ség el ha nya gol ha tó a na gyon kis
mé re tû ká dak ese té ben.

A hid ra u li kus tur bu len ci át a kád al ján el he lye zett, kü lön le ges fú vó kák kal fel sze relt, szi vattyú val ke ring etett rend szer -
rel érik el. Ha bár az ener gia igény na gyobb, mint a ha gyo má nyos sû rí tett le ve gõs vagy ka tód moz ga tá sos rend sze rek nél, a 
sû rí tett le ve gõ vel ke vert ká dak nál a víz el pá rol gá sá ból szár ma zó ener gia vesz te ség ki egyen lí ti a hid ra u li kus tur bu len cia
na gyobb ener gia szük ség le tét.

El len ha tá sok A le ve gõs ke ve rés fi nom szem csék bõl és fo lya dék csep pek bõl per me tet, kö döt, gõzt, ae ro szolt hoz hat
lét re, il let ve erõ sít he ti azok ke let ke zé sét. Ezek a mun ka he lyen és/vagy a kör nye zet ben ká ros ha tá sú vegy sze re ket jut tat -
hat nak a le ve gõ be.

A sû rí tett le ve gõs ke ve rés nél al kal ma zott komp resszor erõs zaj for rás le het.
A sû rí tett le ve gõs ke ve rés nagy hõ ener gia vesz te ség for rá sa le het, ld. a 3.3.3 pon tot.
Üze mel te té si ada tok A hid ra u li kus tur bu len cia in ten zí vebb ke ve rést ered mé nyez, mint a le ve gõs rend sze rek. En nek

kö vet kez té ben ja vul a gal va ni zá lás mi nõ sé ge, csök ken a se lejt szám, és ked ve zõbb lesz az ada lék fel hasz ná lás is.
Az összes rend szert úgy kell mû köd tet ni, hogy az ol dat moz ga tá sa ha té kony le gyen, de a mun ka da ra bok ne es se nek le

a füg gesz tõ szer szá mok ról. A le esett, ol dat ban ha gyott mun ka da ra bok gyak ran okoz nak szennye zé si prob lé má kat.
Al kal maz ha tó ság Az összes kád, ahol ke ve rés szük sé ges.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás az ener gia fel hasz ná lás, ked ve zõbb ter mék mi nõ ség, va la -

mint mun ka vé del mi és biz ton sá gi fel té te lek kö vet kez té ben.

3.2.5 Kar ban tar tás – üzem és be ren de zés
Le írás Az összes üzem és be ren de zés kar ban tar tá sa a kör nye zet me nedzs ment rend sze rek fon tos ré sze.

3.3 Köz szol gál ta tá si in pu tok és az azok kal való gaz dál ko dás – ener gia
Az ener gia meg ta ka rí tást szol gá ló in téz ke dé sek és rend sze rek ma guk ba fog lal ják az aláb bi jel lem zõk kel bíró mû köd -

te té si esz kö zök és be ren de zé sek al kal ma zá sát:
– a be ren de zés ál tal fo gyasz tott ener gia fel hasz ná lá sa ha té kony sá gá nak ma xi ma li zá lá sa, pl. gaz dál ko dás a be jö võ

elekt ro mos áram mal,
– a mû ve le ti ol da tok fû té sé hez hasz nált ener gia mi ni ma li zá lá sa,
– az elekt ro ké mi ai fo lya ma tok ban fel hasz nált ener gia (áram) vesz te ség mi ni ma li zá lá sa,
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– a mû ve le ti ol da tok hû té sé hez fel hasz nált ener gia mi ni ma li zá lá sa,
– egyéb fel hasz ná lá si te rü le tek ha té kony sá gá nak ma xi ma li zá lá sa, pl. a lég el szí vás nál, egyéb elekt ro mos meg haj tó

mo to rok nál, a ki egé szí tõ mû ve le tek és új ra hasz no sí tó be ren de zé sek ese té ben,
– a lég el szí vás és a he lyi ség fû tés op ti ma li zá lá sa.
Az összes ener gia in pu tot a fel hasz ná lás idõ pont já ban fel kell je gyez ni, és el kell osz ta ni tí pus és vég fel hasz ná lás sze -

rint, a jel lem zõ te vé keny sé gek alap ján, pl. ha von ta, na pon ta, órán ként, stb. Az in pu tok fel hasz ná lá sá nak ha té kony sá ga is
mér he tõ és op ti ma li zál ha tó a kü lön bö zõ ter me lé si in téz ke dé sek függ vé nyé ben, pl. tö meg gal va ni zá lás nál a ke zelt áru fe -
lü le te, a do bok szá ma, ter me lé si költ sé gek, stb. In téz ke dé sek te he tõk az eb ben a rész ben le ír tak sze rint, ahol el té rés ta -
pasz tal ha tó a kí vánt tel je sít mény mu ta tók tól.

3.3.1 Elekt ro mos áram

3.3.1.1 Be jö võ nagy fe szült sé gû áram és nagy áram igény
Le írás Gaz dál ko dás a be jö võ áram mal, a fá zi sok nak meg fe le lõ en, mi ni ma li zál ja a re ak tív ener gia vesz te sé get a nagy

fe szült ség rõl tör té nõ transz for má lás nál, és elé gít se ki a nagy áram igényt, stb.
A vö rös réz gyûj tõ sín rö vid és víz hû té ses, an nak ér de ké ben, hogy mi ni má lis le gyen az el len ál lá si vesz te ség; ezt a kö -

vet ke zõ kép pen érik el:
– o na gyon rö vid tá vol ság az egyen irá nyí tók és a ve ze tõ sí nek, il let ve anó dok kö zött
 o a ka tód- és az anód sí nek hez a csat la ko zás a kád egy, azo nos ol da lán le gyen
 o az anód sí nen kén ti áram el lá tás op ti má lis áram be ál lí tást tesz le he tõ vé
A re ak tív ener gia kom pen zá lá sa

 o Mi nél ki sebb re csök ken a cos ϕ, an nál ke vés bé ha té kony az áram fel hasz ná lá sa.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Mi ni ma li zál ja az ener gia vesz te sé get.
Al kal maz ha tó ság Min den be ren de zés nél, ahol há rom fá zi sú táp ára mot hasz nál nak. Az ener gia igé nyek szak sze rû fe -

lül vizs gá la tát és kor rek ci ó ját kö ve te li meg.
Az összes olyan be ren de zés ese té ben, amely ben elekt ro li ti kus fo lya ma tok zaj la nak, biz to sít ha tó az el len ál lá si vesz te -

sé gek csök ken té se az ener gia el lá tás nál.
Gaz da sá gi szem pon tok Az ener gia vesz te sé gek (pl. nem kí vánt me le ge dés, re ak tív ener gia, stb.) nö ve lik az ener gia -

fo gyasz tást, és költ ség nö ve ke dést idéz nek elõ.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás.

3.3.1.2 Egyen áram el lá tás
Le írás Ener gia meg ta ka rí tás ér he tõ el az aláb bi ak kal:
– a ve ze té kek és a csat la ko zók kö zöt ti fe szült ség esés csök ken té se
– az egyen irá nyí tók és a csat la ko zók (gyûj tõ sí nek) rend sze res kar ban tar tá sa
– mo dern egyen irá nyí tók al kal ma zá sa, ame lyek jobb kon ver zi ós té nye zõ vel ren del kez nek, mint a ré geb bi tí pu sok
– a mû ve le ti ol da tok ve ze tõ ké pes sé gé nek nö ve lé se ada lé kok kal, il let ve egyéb ve gyi anya gok kal, pl. kén sav val a sa -

vas réz für dõk ben, és az ol da tok kar ban tar tá sá val, pl. a vas- és a króm(III)ion kon cent rá ció csök ken té se a ke mény kró mo -
zó für dõk ben.

– mó do sí tott hul lám for mák (pl. im pul zus áram, po la ri tás vál tás) al kal ma zá sa, ami ja vít hat ja a fém be vo na tok tu laj -
don sá ga it

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A költ ség meg ta ka rí tás az egyen áram költ ség 10-20 % -át te szi ki.

3.3.1.3 Áram ha tás fok op ti ma li zá lás az elekt ro ké mi ai fo lya mat ban
Le írás Ve ze tõ ké pes sé get nö ve lõ vegy sze rek ada go lá sa az elekt ro lit ba, az elekt ro mos ve ze tõ ké pes ség ja ví tá sa ér de ké ben.
El ért kör nye ze ti elõ nyök
A kör nye ze ti elõ nye je len tõs
Csök ken az elekt ro mos ener gia fo gyasz tás.
El len ha tá sok A ve ze tõ ké pes sé get nö ve lõ vegy sze re ket gon dos elõ kí sér le tek, il let ve ala pos is me re tek alap ján sza bad

csak be ada gol ni az elõ írt tech no ló gia szab ta tar to má nyon túl, mi vel lé nye ge sen meg vál toz hat nak az elekt ró do kon le ját -
szó dó elekt ro ké mi ai fo lya ma tok, mi ál tal a le vá lasz tott be vo nat jel lem zõi is (be vo nat vas tag ság, el osz lás, szer ke zet, duk -
ti li tás, stb.) je len tõ sen mó do sul hat nak.

Al kal maz ha tó ság
Új és meg lé võ so rok nál.
Mû sza ki tá mo ga tást igé nyel, há zon be lül rõl vagy a be szál lí tó tól.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A fo lya mat ha té kony sá ga és a költ sé gek.
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3.3.2 Mû ve le ti ol da tok fû té se
Le írás Egyes ká da kat köz vet len elekt ro mos (me rü lõ) fû tõ tes tek kel, vagy köz vet le nül a ká dak nál el he lye zett égõ fe -

jek kel lát nak el. Gyak ran al kal maz nak me rü lõ fû tõ tes te ket fû tés ki egé szí té sé re.
Négy fõ mód szer lé te zik a mû ve le ti ol da tok in di rekt fû té sé re, a kö vet ke zõk al kal ma zá sá val:
– nagy nyo má sú for ró víz
– nyo más men tes for ró víz
– víz gõz
– hõ át adó fo lya dé kok – ola jok.
A kö vet ke zõ gya kor la ti ta pasz ta la tok em lít he tõk meg:
– a nagy nyo má sú for ró vi zes fû tés üze mel te té se és kar ban tar tá sa drá ga
– a nyo más men tes for ró vi zes és a hõ át adó fo lya dék kal mû köd te tett fû tés üze mel te té se ol csóbb
– a hõ át adó fo lya dék szi vár gá sa hely re hoz ha tat la nul ká ro sít hat ja a mû ve le ti ol da to kat
– a for ró vi zes rend szer szi vár gá sa ká ro san fel hí gít hat ja a mû ve le ti ol da to kat.
El len ha tá sok Az összes mû ve le ti ol dat ká ro sod hat a fû tõ te ker csek szi vár gá sa mi att, vagy a nem vi zes hõ át adó fo lya -

dé kok (ola jok) mi at ti el szennye zõ dés, vagy pe dig a be szi vár gott víz zel tör té nõ hí gu lás kö vet kez té ben.
Ahol me rü lõ fû tõ tes te ket vagy köz vet len fû tést al kal maz nak, aján lott a kád ban a fo lya dék szint fo lya ma tos  ellenõr -

zése. Az ilyen fû tés, mint is mert, az elekt ro lit be pár lá sát okoz hat ja, és tü zet idéz het elõ.
Üze mel te té si ada tok Spe ci á li sak a kar ban tar tá si kö ve tel mé nyek a nagy nyo má sú, for ró vi zes rend sze rek ese té ben.
Az egyéb rend sze rek a mû ve le ti ol da tok szint jé nek fo lya ma tos el len õr zé sét kö ve te lik meg, hogy ne tör tén hes sen szi -

vár gás a mû ve le ti ol da tok ba.
Gaz da sá gi szem pon tok Egy be ren de zés nél 11 he tes meg té rü lés idõ re volt szük ség a be ru há zás nál, ami kor nagy nyo má sú

for ró vi zes rõl hõ át adó fo lya dé kos ka zán nal való fû tés re tér tek át.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás.

3.3.3 Mû ve le ti ol da tok hõ vesz te sé gé nek csök ken té se
Ál ta lá nos gya kor lat a mû ve le ti ol da tok hõ vesz te sé gé nek mi ni ma li zá lá sa, azon ban az al kal ma zott tech ni kák a hõ új ra -

hasz no sí tá sá nak le he tõ sé ge i tõl, a meg úju ló ener gia el lá tás el ér he tõ sé gé tõl és a he lyi kli ma ti kus vi szo nyok tól füg ge nek.
Le írás A fû tött ol da tok hõ mér sék le te el len õriz he tõ ma nu á li san hõ mé rõ vel, vagy au to ma ti ku san (a fû tött kád mé re té -

tõl és ener gia szük ség le té tõl füg gõ en), au to ma ti kus és/vagy adat rög zí té si le he tõ ség gel ren del ke zõ mû sze rek kel. Je gyez -
ze fel a mért és az össze ha son lí tó ada to kat, és op ti ma li zál ja azo kat.

A leg na gyobb ener gia vesz te ség a lég el szí vás sal és fo lya dék ke ve rés sel ren del ke zõ ol da tok fe lü le tén kö vet ke zik be.
A mû ve le ti ol da tok fel szí ne fe let ti lég el szí vás nö ve li a pá rol gást, és így az ener gia vesz te sé get, ld. 3.2.4 pon tot.

A mû ve le ti ol da tok fût he tõk olyan ener gi á val, amely ener gi át ter me lõ mû ve le ti lé pé sek bõl szár ma zik. Kü lön bö zõ mû -
ve le ti ol da tok hû tõ kö ré bõl szár ma zó víz fel hasz nál ha tó az ala cso nyabb hõ mér sék le tû ol da tok, a be jö võ le ve gõ, stb. fû té -
sé re. Al ter na tí va ként, a fel me le ge dett hû tõ víz egy köz pon ti tar tály ban gyûjt he tõ össze, és egy meg fe le lõ hõ szi vattyú val

le hût he tõ. Az ener gia nye re ség fel hasz nál ha tó a mû ve le ti ol da tok fû té sé re, max. 65 °C-os mû ve le ti ol da tok ese té ben,
vagy más cé lok ra szánt víz fel me le gí té sé re.

Ol dat fel szí nen úszó tes te ket szé les kör ben al kal maz nak az ol dat fe lü le té nek hõ szi ge te lé sé re, anél kül, hogy kor lá toz -
nák a hoz zá fé rést a mun ka da ra bok hoz. Azok nem gá tol ják a szer szá mok, do bok, te ker csek és egyéb al kat ré szek be he lye -
zé sét.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Ener gia meg ta ka rí tás.
Al kal maz ha tó ság Az összes fû tött ol dat.
Sok ol dat csu pán szûk üze mel te té si tar to mánnyal ren del ke zik, és nem hasz nál ha tó azo kon kí vül.
Anó di zá lás nál a le cse ré lés re ítélt tö mí tõ ol da tok hõje fel hasz nál ha tó az új tö mí tõ ol dat el ké szí té sé hez hasz nált víz fel -

me le gí té sé re.
Au to ma ta so rok nál az ol dat fel szí nen úszó go lyók a do bok kal vagy mun ka da ra bok kal be ke rül het nek az öb lí tõ ká dak -

ba. Ezek a go lyók el tö mít he tik a csö ve ket és tönk re te he tik a szi vattyú kat. Ez bi zo nyos fo kig meg elõz he tõ a go lyó mé ret
vá lasz ték alap ján, és elõ szû rõ al kal ma zá sá val a kri ti kus csõ ve ze té kek és be ren de zé sek ese té ben. A ká dak ból ki ke rül ve a
go lyók ren det len sé get okoz hat nak a mun ka he lyen. 

Gaz da sá gi szem pon tok 
• Az összes fû tött kád hoz al kal maz ha tó.
• Az úszó go lyók ol csók.
• A bo nyo lult hõ cse ré lõ rend sze rek be ru há zá si költ sé ge ma gas le het.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás és a fo lya mat mi nõ ség-el len õr zé se.
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3.3.4 Mû ve le ti ol da tok hû té se
El ért kör nye ze ti elõ nyök Zárt hûtõ rend sze rek al kal ma zá sa vi zet ta ka rít meg.
El len ha tá sok Hû tött rend sze rek meg nö ve ke dett ener gia fo gyasz tá sa.
Az át fo lyá sos rend sze rek ki me rít he tik a he lyi erõ for rá so kat, vegy sze rek tõl szennye zet tek le het nek, és a hõ tar ta lom

ha tás sal le het a he lyi öko rend sze rek re.
A nyi tott hû tõ rend sze rek leg ion el la fer tõ zés for rá sai le het nek. A meg fe le lõ ter ve zés, a kar ban tar tás so rán el vég zett

tisz tí tás és víz ke ze lés együt te sen mi ni ma li zál hat ja a Leg ion el la szá mot, de nem vár ha tó, hogy tel je sen eli mi nál ja azo kat
az egész rend szer bõl. Ezért a hû tõ rend sze rek el he lye zé sé nél és ter ve zé sé nél ugyan csak cé lul kell ki tûz ni a leg ion el la el -
ter jedt sé gé nek és to vább adá sá nak a mi ni ma li zá lá sát.

Üze mel te té si ada tok A vissza for ga tás nél kü li rend szer va ló szí nû leg nem gaz da sá gos, a víz vissza for ga tá sa ese té ben
vi szont gaz da sá gos le het.

Al kal maz ha tó ság Szé les kör ben al kal maz nak vissza for ga tá sos rend sze re ket. A hûtõ rend szer tí pu sa függ het a ren del -
ke zés re álló víz tõl.

Ahol ren del ke zés re áll he lyi víz for rás, ott át fo lyá sos rend sze rek hasz nál ha tók.
Gaz da sá gi szem pon tok A hû tés hez al kal ma zott fo lyó vi zes rend sze rek va ló szí nû leg csak ak kor gaz da sá go sak, ahol a

be jö võ víz költ sé ge na gyon ala csony.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás a víz fel hasz ná lás ban és a nyi tott rend sze rek kar ban tar tá sá nál.

Be pár lás
Le írás A be pár lást szé les kör ben al kal maz zák a fe les le ges ener gia el tá vo lí tá sá hoz a ke ze lõ kád ból, a mû ve le ti ol dat ból 

a víz el pá ro log ta tá sá val, és az üze mel te té si hõ mér sék let elõ írt ér té ken tar tá sá val. Ez op ti ma li zál ha tó egy be pár ló rend -
szer vagy be pár ló be ren de zés hasz ná la tá val, és al kal maz ha tó kasz kád öb lí tõ rend sze rek hez is, a ha tó anya gok új ra hasz no -
sí tá sa, és a ki bo csá tás mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben, így zárt fel dol go zá si kör ala kul hat ki (ld. 3.5.9 pon tot).

El ért kör nye ze ti elõ nyök A mû ve le ti ol dat hû té se a ki hor dott ha tó anya gok vissza for ga tá sá val együtt, rend sze rint a
zéró szenny víz ki bo csá tá sú rend sze rek ré szét ké pe zi.

El len ha tá sok Ma ga sabb mû ve le ti ol dat hõ mér sék le tet igé nyel het, na gyobb ener gia fel hasz ná lás sal és/vagy ki hor dott
ha tó anyag vissza for ga tás sal.

A be pár ló be ren de zés ener gia be vi telt igé nyel het, meg fe le lõ mennyi sé gû víz el pá ro log ta tá sá hoz. A kon den zált víz új -
ra hasz no sít ha tó.

Üze mel te té si ada tok Ál ta lá ban el len ára mú öb lí tõ rend szer rel épí tik egy be, a ki hor dott ha tó anya gok vissza nye ré sé -
nek ma xi ma li zá lá sa és a mû ve le ti ol dat ki hor dá si vesz te sé gé nek, és ez ál tal a hul la dék ke ze lés mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben. 
Meg fe le lõ szá mú el len ára mú öb lí tõ kád dal és/vagy ki egé szí tõ fû tés sel a be pár ló ban.

A be pár lók ki sebb ener gia igé nyû ek, költ sé gük ala cso nyabb, ha a mû ve le ti ol dat hõ mér sék le te olyan ma gas, hogy nincs szük -
ség ener gia be vi tel re az ol dat ter mé sze tes pá rol gá sa kö vet kez té ben.

Al kal maz ha tó ság Ál ta lá ban szo ba hõ mér sék le ten üze me lõ ol da tok hoz hasz nál ha tó.
Gaz da sá gi szem pon tok A be pár lás nál min den 1,0 kg víz el pá ro log ta tá sá hoz leg alább 0,63 kWh szük sé ges, amit

kom pen zál hat nak az öb lí tõ víz bõl vissza nyert ha tó anya gok és a ki sebb öb lí tõ víz fo gyás.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Köz vet len be pár lás ese tén nincs be ru há zá si költ ség. Ld. a 3.5.9 pont ban az ol dat

vissza nye rést és a mi ni má lis ki bo csá tá sú mû ve le te ket.

3.3.5 Víz

3.3.5.1 Víz fel hasz ná lás sza bá lyo zá sa
Le írás Az adott idõ ben fo lyó összes víz fel hasz ná lás fel jegy zé se – te kin tet nél kül for rá sá nak költ sé gé re – le he tõ vé te -

szi fel hasz ná lá sá nak sza bá lyo zá sát (be le ért ve a bel sõ ként ke zelt for rá so kat is, ld. 3.3.5.2 pon tot). Ez a be ren de zés összes
fel hasz ná lá si pont já nak mé ré sé vel va ló sít ha tó meg: az öb lí tõk nél, az ol dat szint pót lás nál, sõt olyan te rü le te ken is, mint
pl. mos dó he lyi ség, stb. Ez zel meg ha tá roz ha tók a nagy víz fel hasz ná lá sú he lyek, a meg fe le lõ be avat ko zás hoz.

A víz fel hasz ná lás fel oszt ha tó tí pu son ként és na gyobb vég fel hasz ná lás ra vo nat ko zó an spe ci á lis szem pon tok alap ján,
pl. havi, napi, órán kén ti, stb. bon tás ban. A víz fel hasz ná lás más ter me lé si jel lem zõ alap ján is ér té kel he tõ és op ti ma li zál -
ha tó, pl. a fe lü let re, a ke zelt mennyi ség re, a do bok szá má ra, a fel dol go zá si költ sé gek re, stb. vo nat ko zó an. Ahol a fel hasz -
ná lás na gyobb nak lát szik, mint a kül sõ és/vagy bel sõ mu ta tó szá mok, be – kell avat koz ni, az okok fel de rí té se cél já ból.

Ha azt ál la pí tot ták meg, hogy a víz fel hasz ná lás op ti má lis, ak kor azt arra fel ha tal ma zott sze mély el len õr zé se mel lett
vég zett kü lön bö zõ in téz ke dé sek kel op ti mu mon kell tar ta ni, pl. a kö vet ke zõ esz kö zök se gít sé gé vel:

– Úszó fo lya dék szint-sza bá lyo zó sze le pek, be vált gya kor lat zá ró sze le pek al kal ma zá sa.
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– Ve ze tõ ké pes ség, pH, hõ mér sék let és egyéb fo lya mat sza bá lyo zá si in téz ke dés. Ez le het au to ma ti kus, és ugyan csak
al kal maz ha tó a sta ti kus fel töl tõ és ürí tõ rend sze rek hez, akár kézi, akár pe dig au to ma ta üzem mód ban.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Szá mos ta pasz ta lat meg erõ sí ti, hogy je len tõs meg ta ka rí tás ér he tõ el.
Üze mel te té si ada tok Ked ve zõ ered mény ér he tõ el, ha víz szint sza bá lyo zó úszó sze lep pel együtt al kal maz zák, amit az

op ti má lis ér ték re ál lí ta nak be, va la mint egyéb ada tok meg fi gye lé sé vel, mint pl. az egy ka tód sín re vagy 1 m2 ke zelt fe lü -
let re esõ víz fel hasz ná lás.

Al kal maz ha tó ság Az összes be ren de zés.
Gaz da sá gi szem pon tok A tel jes mér ték ben és fo lya ma to san fel töl tõ dõ víz for rá sok ból köz vet le nül nyert nyers vi zet

fel hasz ná ló be ren de zé sek pén zü gyi leg nem le het nek ki fi ze tõ dõk. Fi gye lem, a csök ken tett víz fel hasz ná lás ki sebb víz ki -
bo csá tást is je lent, ami a he lyi víz mû nél vagy har ma dik fél ként a víz ke ze lõ üze mek ben is ki sebb költ ség ként je len het
meg.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Rö vid meg té rü lé si idõ, ahol a víz költ sé gek je len tõ sek.

3.3.5.2 Be jö võ víz mi nõ sé ge és a víz ke ze lés
Le írás Bi zo nyos al kal ma zá si te rü le te ken (pl. a hû tés, a pad ló zat és a be ren de zés tisz tí tás) csak a le be gõ és/vagy összes 

só tar ta lom nak van je len tõ sé ge, és a vissza for ga tott víz is meg fe le lõ le het; azon ban a szár ma zá si hely függ vé nyé ben szû -
rés re le het szük ség. Sok mû ve le ti ol dat és öb lí tõ víz ese té ben csak az ivó víz mi nõ sé gû víz meg fe le lõ, eset leg ugyan csak
szû rés sel. Ma gas mi nõ sé gi kö ve tel mé nyû mun kák ese té ben, ahol a szá rí tást kö ve tõ en, az ol dott szi lárd anya gok mi att ki -
ala ku ló fol to so dás nem meg en ged he tõ, pl. a de ko ra tív be vo na tok és a nyom ta tott hu za lo zá sú la pok ese té ben, vagy ahol
ha tás sal van a fo lya mat ra, pl. az anó di zá lás nál, hõ ke ze lés nél, az összes be jö võ vi zet ke zel ni kell az összes só tar ta lom
csök ken té sé re, só ta la ní tott vagy ion cse rélt víz mi nõ ség el éré sé hez.

A ke ze lés a kö vet ke zõk re ter jed het ki:

– szû rés
– ion cse re/só ta la ní tás
– ult ra szû rés
– for dí tott oz mó zis.
E ke ze lé sek bõl szi lárd anya gok, a re ge ne rá lás ból (ion cse re/só ta la ní tás) só ol da tok szár maz nak. Ezek ki bo csát ha tók a

szenny víz ke ze lõ be ren de zés be vagy köz vet le nül szenny víz csa tor ná ba, azon ban fi gye lem mel kell len ni köz csa tor ná ba
bo csá tás ese tén a só tar ta lom ra.

3.4 Ki hor dás csök ken tés

3.4.1 Be ve ze tõ meg jegy zé sek
A ki hor dás csök ken tés ha té kony mód szer:
– az öb lí tõ víz be be hor dás mi at ti vegy szer-vesz te ség mi ni ma li zá lá sá ra,
– a szük sé ges öb lí tõ víz mennyi ség csök ken té sé re,
– a nyers anyag költ sé gek csök ken té sé re,
– a kö vet ke zõ mû ve le tek nél a mi nõ sé gi és kar ban tar tá si prob lé mák csök ken té sé re,
– az öb lí tõ vi zek kel kap cso la tos kör nye ze ti prob lé mák csök ken té se.
A ki hor dás mi at ti vegy szer vesz te ség csök ken té sét cél zó tech ni kák az aláb bi ak ban ta lál ha tók meg, azon ban a ki hor dás 

tel jes meg szûn te té se le he tet len.
A ki hor dás szá mos té nye zõ függ vé nye, és en nek a kulcs fon tos sá gú té nye zõ nek a csök ken té se, ami je len tõs ha tás sal

van a kör nye zet re és a fo lya mat ra, csak az összes érin tett sze mély szo ros együtt mû kö dé sé vel ér he tõ el. En nek ér de ké ben
a kü lön bö zõ pa ra mé te rek komp lex köl csön ha tá sa it ala pos meg kell ér tet ni az üzem ben dol go zók kal, a hely zet si ke res ja -
ví tá sá hoz.

3.4.2 Kom pa ti bi lis vegy sze rek al kal ma zá sa
Le írás Kom pa ti bi lis vegy sze rek (pl. ugyan azon sav al kal ma zá sa pá co lás hoz vagy ak ti vá lás hoz, a gal va ni zá ló el já rást

meg elõ zõ en) hasz ná la ta csök ken ti a vegy szer ki hor dás kö vet kez mé nye it a kö vet ke zõ fo lya mat ban.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Mi ni ma li zál ja a vegy szer vesz te sé get, mi vel az a kö vet ke zõ fo lya mat ban fel hasz ná lás ra

 kerül. Csök ken ti a víz fel hasz ná lást a köz ben sõ öb lí tés nél.
El len ha tá sok Meg nö vel he ti a vegy szer pót lás igényt a pá co ló ban/ak ti vá ló ban, ami egyéb ként az el len ára mú öb lí tõ bõl 

vissza nye rés re ke rül ne, stb. (ld. 3.5 pon tot).
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Üze mel te té si ada tok Meg nö vel he ti a kö vet ke zõ ol dat kar ban tar tá si igé nyét, pl. a be ol dó dott fém szennye zõk el tá vo lí -
tá sa. Csök ken ti a mû ve le ti sor ban a szük sé ges lé pé sek szá mát, az öb lí té sek ki ha gyá sá val / csök ken té sé vel.

Al kal maz ha tó ság Az összes fo lya mat hoz al kal maz ha tó, ahol kom pa ti bi lis vegy sze rek hasz nál ha tók.

Gaz da sá gi szem pon tok Ala csony költ ség, a ké mi ai rend sze rek vá lasz té ká tól füg gõ en.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Gaz da sá gi szem pon tok

3.4.3 Ki hor dás csök ken tés – füg gesz tett mun ka da ra bok 

1. Le írás An nak ér de ké ben, hogy a fe lü let hez ta pa dó ol dat az alsó pe rem re foly jon le, úgy he lyez ze el a mun ka da ra bo -
kat a szer szám ra, hogy a leg na gyobb fe lü le tek füg gõ le ge sek le gye nek. A mun ka da ra bok leg hosszabb ki ter je dé se ál ta lá -
ban víz szin tes vagy in kább at tól eny hén el té rõ le gyen, hogy a fe lü let hez ta pa dó ol dat le foly jon, ja vít va a le cse peg te tést.
Az összes mun ka da rab úgy he lyez he tõ el, hogy alsó éle fer de le gyen, hogy a fo lya dék csep pek össze gyûl je nek, és elõ se -
gít se a le cse pe gést a mû ve le ti kád fö lött. A mû ve le ti ol dat ból ki eme lés kor, a füg gesz tõ szer szá mok meg dönt he tõk, így
gyor san nagy csep pek ala kul nak ki, és le csep pen nek a fel füg gesz tett mun ka da rab leg al só pont já ról.

An nak ér de ké ben, hogy a fe lü let hez ta padt fo lya dék össze gyûl jön, és csep pe ket al kos son, ame lyek az tán le csep pen -
nek a mun ka da rab ról, ele gen dõ cse pe gé si idõt kell hagy ni a mû ve le ti kád fö lött. A szer szám mû ve le ti ol dat ból tör té nõ
las sú ki eme lé se kor je len tõ sen csök ken het a ki hor dott fo lya dék mennyi sé ge. Ezért a las sú ki eme lés és az ele gen dõ en
hosszú le cse pe gé si idõ a mû ve le ti kád fö lött je len tõ sen csök kent he ti a ki hor dást. Az 5. táb lá zat ban meg adott ki eme lé si és 
a kád fe let ti tar tóz ko dá si idõk né hány spe ci á lis mû ve let re ér vé nye sek, és csu pán uta lás ként kö zöl tük. Az idõ vál toz hat a
fo lya mat jel lem zõ i nek függ vé nyé ben.

Fo lya mat
Ki eme lé si idõ
(má sod perc)

Kád fe lett tar tóz ko dá si idõ
(má sod perc)

Gal va ni zá lás ≥ 10 ≥ 10

Tisz tí tás/pá co lás ≥ 8 ≥ 7

Passzi vá lás ≥ 10 ≥ 10

Tö mí tés/lak ko zás ≥ 10 ≥ 5

5. táb lá zat: A szer szá mok ki eme lé si és kád fö löt ti tar tóz ko dá si ide je

Amennyi ben le het sé ges, ke rül jék az üre ge ket („csé sze-ala kú be mé lye dé se ket”) a mun ka da ra bo kon. A „csé sze-ala kú”
mun ka da ra bo kat úgy he lyez zék a szer szám ra, hogy a mû ve le ti ol da tot ne hord ják át az öb lí tõ víz be, de a mû ve le ti ol dat a
mun ka da rab tel jes fe lü le té vel érint kez hes sen. Né hány eset ben a szer szá mon el he lye zést meg kell be szél ni a ve võ vel,
hogy azok nál a mun ka da ra bok nál, ame lyek nagy mennyi sé gû fo lya dé kot tud nak ki hor da ni (pl. a „csé sze-ala kú” mun ka -
da ra bok) meg fe le lõ ki fo lyó nyí lást ké szít se nek.

A mû ve le ti ol dat rá cse pe gé sét más, a szer szá mon lej jebb el he lyez ke dõ mun ka da ra bok ra ál ta lá ban azok meg fe le lõ po -
zi ci o ná lá sá val aka dá lyoz zák meg. Az au to ma ti ku san vagy kéz zel a szer szám alá be he lye zett csepp-tál cá ban össze gyû lik
a le cse pe gõ fo lya dék, mi ál tal el ke rül he tõ a kö vet ke zõ ká dak, il let ve ol da tok el szennye zõ dé se. A szer szám gyors to váb -
bí tá sa az egyik kád ból a má sik ba ugyan csak mi ni ma li zál ja ezt.

A szer szám mi at ti ki hor dás csök kent he tõ a szer szám be fo gó ka rok el haj lí tá sá val, hogy ne le gye nek víz szin tes fe lü le -
tek, ame lyek rõl a meg ta padt ol dat ne he zen tud el tá voz ni.

Nor mál el len õr zé si és kar ban tar tá si fel adat a szer szám szi ge te lõ be vo na tá nak vizs gá la ta, hogy az sima, re pe dés- és sé -
rü lés men tes le gyen, ne ma rad has son ben ne mû ve le ti ol dat. A szer szá mok szi ge te lõ be vo na ta ál ta lá ban hid ro fób, a le cse -
pe gés meg könnyí té se ér de ké ben.

A szer szá mo kat víz zel le het le öb lí te ni vagy víz per met tel le mos ni, il let ve sû rí tett le ve gõ vel le fúj ni, a ki hor dott mû ve -
le ti ol dat el tá vo lí tá sa cél já ból (ld. 3.4.6 pon tot).

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az öb lí tés a leg fon to sabb lé pés a mû ve le ti kád ból a kör nye zet be ke rü lõ old ha tó vegy sze rek 
vesz te sé gé nek csök ken té sé ben.

Üze mel te té si ada tok Több el já rá sá nál (pl. kro má tos passzi vá lás, alu mí ni um ma ra tás és cink át pá cos ke ze lés) a túl sá -
go san hosszú cse peg te té si idõ ha tás sal le het a ke zelt fe lü let mi nõ sé gé re. Ahol a fe lü le ti re ak ció gyors le ál lí tá sa szük sé -
ges, ál ta lá ban a fe lü le ten ma ra dó mû ve le ti ol dat gyors hí gí tá sá val érik el.

A sû rí tett le ve gõs le fú va tás vagy víz per me tes öb lí tés prob lé má it ld. a 3.4.6 pont ban.
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A ki hor dott ol dat mennyi sé ge a kö vet ke zõk sze rint szá mol ha tó (K. G. So der berg sze rint):

ahol:
W a ki hor dott ol dat mennyi ség cm3-ben
A a mun ka da rab fe lü le te cm2-ben
a a mun ka da rab füg gõ le ges ki ter je dé se cm-ben
p a mû ve le ti ol dat di na mi kus visz ko zi tá sa Po i se-ban (1 Po i se = 0,1 Pas cal má sod perc)
t a ki eme lés ide je, má sod perc ben
d a mû ve le ti ol dat sû rû sé ge

Úgy ta lál ták, hogy a mun ka da rab fe lü le té nek dur va sá ga nincs ha tás sal a ki hor dott mennyi ség re.
Az ak tu á lis ki hor dá si mennyi ség meg ha tá roz ha tó ké mi ai úton, vagy a tér fo gat nö ve ke dés mé ré sé vel. Ilyen adatok hi á -

nyában az aláb bi ti pi kus ada tok al kal maz ha tók füg gesz tett mun ka da ra bok ese té ben:
– sík fe lü le tek 0,1 l/m2

– bo nyo lult ala kú ak 0,2 l/m2

– a fen ti egyen let sík fe lü le tû mun ka da ra bok ra ér vé nyes. „Csé sze-ala kú” mun ka da ra bok ese té ben a ti pi kus ér ték 1 l/m2.

Al kal maz ha tó ság A füg gesz tett mun ka da ra bo kat ke ze lõ összes für dõ nél.
Gaz da sá gi szem pon tok Az összes in téz ke dés fel hasz nál ha tó füg gesz tett mun ka da ra bok ke ze lé se kor. A szer szá mok

élet tar ta ma vi szony lag rö vid, de nem költ sé ge sek, konst ruk ci ó juk ja vít ha tó, és idõ vel ki vi te lez he tõ. A sze mély zet meg -
fe le lõ ki kép zé sé vel va ló sít ha tó meg a mun ka da ra bok he lyes el ren de zé se a szer szá mo kon.

Egyéb jel lem zõk, pl. a cse peg te té si és tar tóz ko dá si idõ, az al kal ma zott moz ga tó daru ve zér lõ be ren de zé sé tõl függ nek.
A le cse pe gé si idõ nö ve lé se csök kent he ti a tel je sít ményt és a be ren de zés ka pa ci tá sát.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás a vegy szer fel hasz ná lás nál és a szenny víz ke ze lés nél.

3.4.4 Ki hor dás csök ken tés – tö meg gal va ni zá lás
Le írás A mû anyag dob fe lü le te ál ta lá ban sima, meg kell vizs gál ni nem sé rült-e, nin cse nek-e be mé lye dé sek vagy ki du -

do ro dá sok a nyí lá sok kö rül. Az ol dal la po kon lévõ fu ra tok rend sze rint ele gen dõ ke reszt met sze tû ek a ka pil lá ris ha tás mi -
ni ma li zá lá sá hoz, és a dob test ol dal fa la ele gen dõ en vas tag ah hoz, hogy meg fe lel jen a fel lé põ me cha ni kai igény be vé tel -
nek. A dob test per fo rált ré sze mi nél na gyobb ará nyú le gyen, hogy a ki hor dott ol dat könnyen vissza tud jon cse peg ni a
mû ve le ti kád ba. Ez ugyan csak ja vít ja az egész gal va ni zá lá si fo lya mat ha tás fo kát, a fo lya dék könnyebb be ju tá sa és a fe -
szült ség esés csök ke né se kö vet kez té ben.

A ki hor dás to váb bi csök ke né se ér he tõ el a dob meg sza kí tá sos for ga tá sá val a mû ve le ti kád fö lött, a le cse pe gés ide je
alatt (pl. 90 fo kos el for du lás, majd 10 má sod perc re le ál lás, és a kö vet ke zõ meg sza kí tá sos el for du lá si cik lus, stb.). Na -
gyobb csök ke nés ér he tõ el le fo lyást elõ se gí tõ bor dák do bon be lü li ki ala kí tá sá val, ame lyek össze te re lik a ki fo lyó fo lya -
dé kot, ez ál tal meg gyor sít ják a ki fo lyást a dob ból.

Je len tõ sen csök kent he tõ a ki hor dás a dob test bõl a fe les le ges ol dat ki fú va tá sá val, a kád fö löt ti le cse peg te tés ide je alatt.
For ró für dõk ese té ben a do bok víz su gár ral vagy víz per met tel le öb lít he tõk (ld. 3.4.6 pon tot).

A mun ka da ra bok rend sze rint fõ fe lü le tük kel víz szin te sen he lyez ked nek el a dob ban. A ki fo lyás elõ se gí té sé hez meg -
fon to lan dó a do bok fer de ki eme lé se a kád ból. A fel füg gesz tõ és eme lõ rend szer ki ala kít ha tó e kö ve tel mény nek meg fe le -
lõ en. A ha gyo má nyos rend sze rek ese té ben azon ban ezt ne héz meg va ló sí ta ni.

Fu ra tok he lyett szû rõ gom bák al kal ma zá sa ered mé nyes nek bi zo nyult, mi vel így csök kent a fu ra tok hosszú sá ga a dob -
test ol dal fa la i ban. A ki hor dás csök kent he tõ, és ki sebb az ol dat el len ál lás, ha a per fo rá ci ón ke resz tül a fo lya dék áram lás
ha té ko nyabb.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az öb lí tés a leg fon to sabb lé pés a mû ve le ti kád ból a kör nye zet be ke rü lõ old ha tó vegy sze rek 
vesz te sé gé nek csök ken té sé ben.

El len ha tá sok Ahol le ve gõ vel vagy víz per met tel ki fú vat ják a do bot, óva tos nak kell len ni, és biz to sí ta ni kell, hogy az
el tá vo lí tott ol dat a dob alat ti kád ba foly jon, és mi nél ke ve sebb csepp és szem cse szó ród jon szét a le ve gõ ben. Az el tá vo lí -
tott ol dat ár tal mas le het a mun ka he lyi le ve gõ ben, a kül sõ kör nye zet ben, és el szennyez he ti a töb bi ol da tot (ld. 3.4.6 pon -
tot).

Üze mel te té si ada tok Mint az elõ zõ fe je zet ben, né hány el já rás nál (pl. kro má to zás, alu mí ni um ma ra tás vagy cink át pá -
cos ke ze lés) a túl hosszú le cse peg te té si idõ ha tás sal le het a ke zelt fe lü let mi nõ sé gé re. Ahol a fe lü le ti re ak ci ót gyor san le
kell ál lí ta ni, azt ál ta lá ban a fe lü le ten ma ra dó ol dat gyors hí gí tá sá val érik el.
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A ki hor dott fo lya dék mennyi ség mi ni ma li zá lá sá hoz a do bot las san kell ki emel ni az ol dat ból, a ki hor dás ha té kony
csök ken té sé hez, meg fe le lõ hosszú sá gú le cse peg te té si idõt hagy va utá na, a 6. táb lá zat ban le ír tak sze rint.

Mû ve let
Mû ve le ti idõ, mi ni mum (má sod perc)

Ki eme lés Le cse peg te té si idõ Dob for gás le ál lá sá nak idõ tar ta ma*

Gal va ni zá lás 5 24 3 x 8

Tisz tí tás/pá co lás 5 24 3 x 8

Passzi vá lás 5 16 2 x 8

Tö mí tés 5 24 3 x 8
* A dob két szer vagy há rom szor 90° -ot el for dul, 8 má sod per ces le ál lás sal.

6. táb lá zat: Do bok ki eme lé si és tar tóz ko dá si ide je

Az ak tu á lis ki hor dás mé ré se tör tén het ana li ti kai úton, vagy tér fo gat nö ve ke dés meg ha tá ro zá sá val.
Tö meg hor gany zás ra vo nat ko zó ada tok:

760 mm dob szé les ség 1.200 mm dob szé les ség

Sík és bo nyo lult fe lü le tû
mun ka da ra bok

1 – 2 l/dob 2 – 3 l/dob

Csé sze ala kú mun ka da ra -
bok

2 – 4 l/dob 3 – 6 l/dob

7. táb lá zat: Ki hor dott ol dat vissza tar tás, dob át mé rõ 380 mm, 8 mm –es fu ra tok kal

760 mm dob szé les ség 1.200 mm dob szé les ség

Sík és bo nyo lult fe lü le tû
mun ka da ra bok

2 – 4 l/dob 3 – 5 l/dob

Csé sze ala kú mun ka da ra -
bok

3 – 6 l/dob 4 – 8 l/dob

8. táb lá zat: Ki hor dott ol dat vissza tar tás, dob át mé rõ 380 mm, 2 mm –es fu ra tok kal

Né hány el já rás nál, pl. a kro má to zás nál, a túl hosszú le cse peg te té si idõ ha tás sal le het a ke zelt fe lü let mi nõ sé gé re. Ha a
fe lü le ti re ak ció gyors le ál lí tá sa szük sé ges, azt ál ta lá ban a fe lü le ten ma ra dó mû ve le ti ol dat gyors hí gí tá sá val érik el.

Al kal maz ha tó ság Az összes tö meg kád nál.
Gaz da sá gi szem pon tok Ezek kö zül szá mos lé pés bár mely tö meg für dõk kel üze me lõ be ren de zés ben fel hasz nál ha tó.

A do bok élet tar ta ma kor lá to zott, kar ban tar tást igé nyel nek, azon ban nem költ ség igé nye sek, és a konst ruk ció fo ko za to -
san ja vít ha tó.

Egyéb jel lem zõk, pl. a cse peg te té si és tar tóz ko dá si idõ, az al kal ma zott moz ga tó daru ve zér lõ be ren de zé sé tõl függ nek.
A le cse pe gé si idõ nö ve lé se csök kent he ti a tel je sít ményt és a be ren de zés ka pa ci tá sát.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Vegy szer- és egyéb in put költ sé gek meg ta ka rí tá sa. Ke ve sebb hul la dék ke let ke zé se.

3.4.5 Mû ve le ti ol da tok tu laj don sá gai – ha tá suk a ki hor dás ra
Le írás A ki hor dás függ a mû ve le ti ol da tok tu laj don sá ga i tól is. A ki hor dott ol dat mennyi ség a mû ve le ti ol dat hõ mér -

sék le té nek nö ve lé sé vel is csök kent he tõ, ami ál ta lá ban csök ken ti az ol dat visz ko zi tá sát.
A mû ve le ti ol da tok kon cent rá ci ó já nak csök ken té se ha té ko nyan csök ken ti a ki hor dást, a ki hor dott ol dat ban lévõ anyag 

mennyi ség, va la mint a fe lü le ti fe szült ség és az ol dat visz ko zi tá sá nak csök ke né se kö vet kez té ben.
Ha ned ve sí tõ szert ad nak a mû ve le ti ol dat hoz, a fe lü le ti fe szült ség csök ke né se mi att ki sebb lesz a ki hor dás is.
Túl ma gas vegy szer kon cent rá ció el ke rü lé se ér de ké ben kar ban tar tás sal a mû ve le ti ol dat össze té te lét ál lan dó ér té ken

kell tar ta ni. Ez, és meg fe le lõ mû ve le ti ol da tok ki vá lasz tá sa fon tos lé pés a ki hor dás csök ken té sé ben.

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 219



El ért kör nye ze ti elõ nyök Az öb lí tés a leg fon to sabb lé pés a mû ve le ti kád ból a kör nye zet be ke rü lõ old ha tó vegy sze rek 
vesz te sé gé nek csök ken té sé ben.

El len ha tá sok A mû ve le ti ol da tok hõ mér sék le té nek nö ve lé se ener gia több le tet igé nyel. Ned ve sí tõ szer al kal ma zá sa
nö ve li a fel hasz nált vegy sze rek mennyi sé gét.

Üze mel te té si ada tok Ha az ol dat ban a vegy sze rek kon cent rá ci ó ját az elõ írt szint alá kí ván ja csök ken te ni, ak kor az a
vál la la ton be lü li vagy a vegy szer szál lí tó ré szé rõl nyúj tott szak ér tel met igé nyel.

A mû ve le ti ol da tok ál lan dó össze té te lé nek biz to sí tá sa az SPC (sta tisz ti kus fo lya mat sza bá lyo zás) ré sze.
Egyes fé nye sí tõ ada lé kok ra ha tás sal le het a meg nö velt hõ mér sék let.
Al kal maz ha tó ság Az összes mû ve le ti ol dat. 
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Fo lya mat sza bá lyo zás tö ké le te sí té se és költ ség meg ta ka rí tás.

3.4.6 Át me net a le cse peg te tés bõl az öb lí tés be
Le írás Szo ros kap cso lat van a ki hor dás mi ni ma li zá lá sa és az azt kö ve tõ öb lí té si lé pé sek kö zött. Tö meg gal va ni zá lás -

nál a ki hor dott ol dat je len tõs ré szé nek le szí vá sa vagy le fú va tá sa a mû ve le ti kád fö lött ha té kony in téz ke dés a mû ve le ti ol -
dat vesz te sé gé nek csök ken té sé re.

Je len tõs mér té kû ki hor dás csök ken tés el éré sé nél kulcs fon tos sá gú lé pés a saj to ló vagy tör lõ gör gõk al kal ma zá sa. Eze -
ket a nyhl gyár tás nál hasz nál ják.

Ami kor a szer szá mo kat, il let ve do bo kat ki ve szik a fû tött ol da tot tar tal ma zó kád ból, be vált gya kor lat a le mo sás víz per -
met tel, mi köz ben a szer szám a mû ve le ti kád fö lött áll. Ez zel ki hor dás csök ke nés ér he tõ el, és az öb lí tés hez hasz nált víz
pó tol ja az el pá rol gott mennyi sé get. Ez a ke ze lés kom bi nál ha tó „elõ már tás sal”, ek kor a mû ve le ti ol dat pá rol gá si vesz te -
sé gét az elsõ ál ló vi zes öb lí tõ bõl pó tol ják. A fe lü let hez ta padt, il let ve mé lye dé sek ben, fu ra tok ban ma radt ol dat el tá vo lí tá -
sá hoz kom bi nál tan víz-, és sû rí tett le ve gõ su gár al kal maz ha tó a mû ve le ti kád fö lött, és egy üres kád ban, egy más tól füg -
get le nül.

Fer de le csö pög te tõ mû anyag tál cák al kal maz ha tók min den kád nál azon az ol da lon, amer re a mun ka da ra bot to vább vi -
szik. Tény le ge sen így meg hosszab bo dik a mun ka da rab le cse peg te té si ide je, és ez ál tal a le he tõ leg több le cse pe gõ ol dat
ke rül vissza az ere de ti kád ba.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az öb lí tés a kulcs lé pés a mû ve le ti kád ból a kör nye zet be ke rü lõ old ha tó vegy sze rek vesz te -
sé gé nek csök ken té sé nél.

El len ha tá sok Ener gia fel hasz ná lás a sû rí tett le ve gõ ese té ben, amit a mun ka da rab ról a ki hor dás le fú va tá sá ra hasz nál -
nak.

A le fú va tás és a víz per met szét ter jeszt he ti a mû ve le ti ol da tok ból ke let ke zõ ae ro szolt a mun ka he lyen, és az el szí vó
rend sze ren ke resz tül a kör nye zet ben. Más für dõk is el szennye zõd het nek.

Üze mel te té si ada tok A szer szá mok és do bok le fú va tá sa, il let ve víz su gár ral le mo sá sa nem könnyû fel adat, mû sza ki -
lag ala po san ki kell dol goz ni.

Al kal maz ha tó ság Az összes füg gesz tett-, il let ve tö meg für dõ nél.
Gaz da sá gi szem pon tok Az ener gia több let igény és a szi vattyú zás költ sé gét kom pen zál hat ják a vegy sze rek nél és a

szenny víz ke ze lés nél el ér he tõ költ ség meg ta ka rí tá sok. 

3.5 Öb lí tés tech ni kák és a ki hor dott anya gok vissza nye ré se

3.5.1 Be ve ze tés
Ezt a fe je ze tet az elõb bi 3.4 pont tal együtt kell fi gye lem be ven ni, ami ki eme li a ki hor dás és be hor dás sza bá lyo zá sá nak

cél ja it. Ez a pont az aláb bi két kap cso ló dó cél el éré sét cél zó tech ni ká kat elem zi:
– ho gyan csök kent he tõ a ki hor dás (és a be hor dás) kü lön bö zõ esz kö zök kel
– ho gyan csök kent he tõ az öb lí tõ víz fel hasz ná lás
A mû ve le ti ol dat ki hor dá sa és az öb lí tõ víz be hor dá sa mû ve le ti ol da tok fo lya ma tos hí gu lá sá hoz és a vegy sze rek kon -

cent rá ci ó já nak csök ke né sé hez ve zet.
Ke vés üze mel te té si adat áll ren del ke zés re, ezért az eb ben a fe je zet ben em lí tett összes össze füg gés el mé le ti ada tok

alap ján szá mí tott, ame lyek nem es nek egy be a gya kor la ti ta pasz ta la tok kal. En nek (nem ki zá ró la gos) okai olyan egy sze rû 
pa ra mé te rek, mint pl. a ki hor dott vegy sze rek mennyi sé gé nek vál to zá sa ka tód sí nen ként, el té rõ öb lí té si ha tás fok, a fe lü -
let ke zelt mun ka da ra bok el té rõ alak ja mi at ti el té rõ öb lí té si ha té kony ság, il let ve a ned ve sí tõ szer kon cent rá ci ó já nak vál to -
zá sa.
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3. ábra: Vegy szer kon cent rá ció csök ke né se egy adott mû ve le ti ol dat ban, az öb lí tõ víz be hor dás és a mû ve le ti ol -
dat ki hor dás kö vet kez té ben, vegy szer pót lás nél kül

Con = {V/(V+D)}n * Co

1
Co = vegy sze rek kon cent rá ci ó ja a mû ve le ti ol dat ban az üze mel te tés kez de tén
Con = vegy sze rek kon cent rá ci ó ja a mû ve le ti ol dat ban, n szá mú dob / ka tód sín ter he lést kö ve tõ en
D = be hor dás / ki hor dás mennyi sé ge do bon ként / ka tód sí nen ként
V = mû ve le ti ol dat tér fo ga ta
n = le fu tott do bok / ka tód sí nek szá ma

Re fe ren cia ada tok a 3. áb rá hoz:
Tö meg gal va ni zá lás

tel je sít mény: 10 dob/h
be hor dás/ki hor dás: 1,5 li ter/dob, 15 li ter/h
mû ve le ti ol dat: kö ze pes ci a nid tar tal mú hor gany
össz tér fo gat: 6 m3

üze mel te té si hõ fok: szo ba hõ fok
Füg gesz tett gal va ni zá lás

tel je sít mény: 15 sín /h (25 m2 gal va ni zá lan dó fe lü let)
be hor dás/ki hor dás: 0,4 li ter/sín, 6 li ter/h
mû ve le ti ol dat: fé nyes nik kel, le ve gõ vel ke vert
össz tér fo gat: 7,5 m3

üze mel te té si hõ fok: 60 °C

Az öb lí tés ha té kony sá gát az ún. öb lí té si arány (öb lí té si kri té ri um) jel lem zi. Ez az a vi szony szám, ami a mû ve le ti ol dat
kon cent rá ci ó já nak és le öb lí té se után a mun ka da ra bo kon ma ra dó ol dat kon cent rá ci ó já nak há nya do sa. Ez utób bi meg -
egye zik az öb lí tõ kád ban, több lé pé ses öb lí tés ese tén az utol só öb lí tõ kád ban lévõ ol dat kon cent rá ci ó já val. Tö mé nyebb,
visz kó zu sabb mû ve le ti ol da tok után vagy ér zé ke nyebb mû ve le ti ol da tok elõtt ha té ko nyabb öb lí tést kell al kal maz ni, azaz
na gyobb öb lí té si arányt kell el ér ni.
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Mû ve let Arány

Lú gos tisz tí tás utá ni öb lí tés 2.000

Sa vas pá co lás utá ni öb lí tés ci a ni dos mû ve let elõtt 5.000

ci a nid-men tes mû ve let elõtt 2.000

Gal va ni zá lás utá ni öb lí tés kad mi um, ezüst, cink (lú gos) 2.000

cink (sa vas) 3.000

nik kel (elekt ro li ti kus) 5.000

nik kel (au to ka ta li ti kus) 10.000

króm(VI)io nok 15.000

Passzi vá lás utá ni öb lí tés 5.000

9. táb lá zat: né hány ja va solt öb lí té si arány

Ál ta lá nos üze mel te té si és el len ha tá sok A ki hor dás fel hasz nál ha tó a mû ve le ti ol dat tisz tí tá sá hoz, mi vel fo lya ma to san 
tá vo lít ja el a fo lya ma tot za va ró, fé nye sí tõ-ada lék és egyéb szer ves ada lék bom lás ter mé ke ket. Fi gye lem be kell ven ni ek -
kor az ér té kes, le nem bom lott kom po nen se ket is. Azon ban, a ki hor dás mi ni ma li zá lás és a vissza nye ré si tech ni kák al kal -
ma zá sa va ló szí nû leg meg nö ve li az igényt a meg fe le lõ en ter ve zett tech ni kák iránt, a ke ze lõ kád ban a szennye zõk csök -
ken té sé hez, il let ve el tá vo lí tá sá hoz.

Össze sí tett gaz da sá gi szem pon tok Ki szá mol ha tó az eb ben a rész ben kö zölt ada tok fel hasz ná lá sá val az anya gok
vissza nye ré sé nek és a fel hasz nált szenny víz csök ken té sé nek gaz da sá gos sá ga, az öb lí tõ ká dak szá ma nö ve lé sé nek, és a
be ren de zés át ala kí tá sá nak, stb. költ sé ge i re vo nat ko zó an, a be ren de zés jel lem zõi alap ján. 

3.5.2 Be pár lás, mint a ki hor dott anya gok vissza nye ré sé nek elõ fel té te le
A ki hor dott anya go kat hasz nált öb lí tõ víz bõl nye rik vissza, az ol da tok pá rol gá si vesz te sé gé nek kom pen zá lá sá hoz.

A pá rol gást fel hasz ná ló, il let ve nö ve lõ tech ni kák a 3.5.9.2 és a 3.5.9.3 pont ban ke rül tek tár gya lás ra.
A mû ve le ti ol dat pá rol gá sa a kö vet ke zõ kö vet kez mé nye le het:

– meg emelt üze mel te té si hõ mér sék let, pl. > 80 °C a ké mi ai nik ke le zés nél, > 55 °C az elekt ro li ti kus nik ke le zés nél, és

> 90 °C a fosz fá to zás nál (ld. a 4. áb rát)
– a mû ve le ti ol dat hû té se pá ro log ta tás sal, ál lan dó mû ve le ti hõ mér sék let biz to sí tá sá hoz, pl. tö meg hor gany zás ci a ni dos 

elekt ro lit ban, < 25 °C-on, fé nyes kró mo zás 40 °C-on, és ke mény kró mo zás 60 °C-on.
1 kg víz el pá ro log ta tá sá hoz kb. 0,63 kWh szük sé ges.

4. ábra: A kád ból el pá rol gó víz mennyi sé gé nek vál to zá sa a mû ve le ti ol dat hõ mér sék le té tõl, per emel szí vás al -
kal ma zá sa ese tén.
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A 4. áb rán be mu ta tott pél da füg gesz tett gal va ni zá lá sa kor a pá rol gá si vesz te ség a kö vet ke zõ kép pen szá mol ha tó:
 gal ván für dõ fe lü le te 6 m2

 el pá rol gó víz 60 °C-on 5,5 l/m2h
 el pá rol gó víz mennyi sé ge 33 l/h
A kád ból el pá rol gott mennyi ség a híg mû ve le ti ol dat nak te kint he tõ öb lí tõ víz bõl vissza pó tol ha tó a mû ve le ti kád ba. A

vissza nye ré si arány köz vet le nül függ az öb lí tõ víz vegy szer tar tal má tól, va la mint az al kal ma zott öb lí tés tech ni ká tól. A
meg fe le lõ tech ni kák vá lasz té ka az aláb bi ak ban lát ha tó.

Még ha nincs is je len tõs pá rol gás, a ki hor dott anya gok vissza nye ré sé re meg fe le lõ tech ni ka a 3.5.3 pont ban ta lál ha tó.

3.5.3 „Öko” öb lí tés vagy elõ már tás
Le írás Né hány, (nem ki zá ró lag) szo ba hõ mér sék le ten üze me lõ mû ve le ti ol dat ból szár ma zó ki hor dott anyag vissza -

nyer he tõ egyet len öb lí tõ kád al kal ma zá sá val, amely be a mun ka da ra bo kat a fe lü let ke ze lés elõtt és után is be márt ják. A 5.
ábra váz la to san áb rá zol ja a do bok / ka tód sí nek szál lí tá si sor rend jét.

5. ábra: Ki hor dott vegy sze rek vissza nye ré se „öko” öb lí tés sel

Az „öko” öb lí tõ ká dat ion cse rélt víz zel kell fel töl te ni és bi zo nyos idõ be te lik, amíg a vég sõ 0,5 C0 kon cent rá ci ót el érik.
Az ol da tot csak ak kor kell le cse rél ni, ha a ká dat ma gát, és/vagy a fa la it tisz tí ta ni kell.

Az „öko” öb lí tõ kád kom bi nál ha tó egyéb le he tõ sé gek kel is, a víz fel hasz ná lás csök ken té sé hez, ld. a 3.3.5.1 és 3.5 pon -
tot.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Nor mál üze mel te tés so rán nem szük sé ges víz hoz zá adá sa, fel té te lez ve, hogy a be hor dás
meg egye zik a ki hor dás sal. A ki hor dott vegy sze rek vissza nye ré sé nek ará nya (füg gesz tett- és tö meg für dõ ese té ben egy -
aránt) meg kö ze lí tõ leg 50%.

El len ha tá sok Ki sebb a szennye zõ dé sek ki hor dá sa, eset leg gyak rab ban kell a mû ve le ti ol da tot tisz tí ta ni.
Al kal maz ha tó ság Olyan gal ván für dõk vegy szer fel hasz ná lá sá nak mi ni ma li zá lá sá hoz hasz nál ha tó, ahol a fé mek- és

egyéb io nok kon cent rá ci ó ját meg fe le lõ sók kal nö vel ni kell, az elõ írt ér té kek fenn tar tá sá hoz. Né hány el já rás nál az elõ -
már tás prob lé mát je lent het, pl. önt vé nyek re ze zé sé nél, ahol az elõ már tó ta pa dá si gon do kat okoz hat, mi vel rész le ges ké -
mi ai le vá lás ját szó dik le. Szi lárd anya go kat tar tal ma zó öko öb lí tõ ben vég zett elõ öb lí tés dur va le vá lást okoz hat a kö vet -
ke zõ be vo nat le vá lasz tá sa kor.

Ott kell te kin tet be ven ni, ahol más le he tõ sé gek nem áll nak ren del ke zés re, vagy szá mos öb lí tés egyi ke ként.
Gaz da sá gi szem pon tok Ld. az össze sí tett gaz da sá gos sá got, 3.5.1 pont.
A lé pé sek szá má nak nö ve ke dé se csök ken ti a be ren de zés ka pa ci tá sát.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ahol a mû ve le ti ol dat szo ba hõ mér sék le ten üze mel, és/vagy ahol cse kély mér té kû a 

pá rol gás.

3.5.4 Szó ró öb lí tés
Le írás Szó ró öb lí tés két fé le kép pen vé gez he tõ: a mû ve le ti ol dat fö lött, vagy kü lön ál ló üres kád ban.
Az öb lí tés elõt ti szó rás (vagy elõ öb lí tés) a mû ve le ti kád fö lött ha té kony öb lí té si mód szer. Az öb lí tõ vi zet rá szór ják a

mun ka da ra bok ra, mi köz ben azok még a für dõ fel szín fö lött van nak. Ez vé gez he tõ kéz zel (kis so rok ese té ben), vagy au to -
ma ti ku san. Az elõ öb lí tés hez szük sé ges víz mennyi ség fe lel jen meg a mû ve le ti kád ból ki hor dott ol dat mennyi ség nek, az
egyen súly fenn tar tá sa ér de ké ben. Az elõ öb lí tés ré vén a mû ve le ti ol dat köz vet le nül vissza ke rül a mû ve le ti kád ba.
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A kü lön ál ló kád ban vég zett szó ró öb lí tés elsõ öb lí tés ként funk ci o nál. Az ol dat ezt kö ve tõ en vissza táp lál ha tó a  mûve -
leti ol dat ba, a pá rol gá si és ki hor dá si vesz te sé gek el len sú lyo zá sá ra.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az öb lí tés a kulcs lé pés a mû ve le ti kád ból a kör nye zet be ke rü lõ old ha tó vegy sze rek vesz te -
sé gé nek csök ken té sé nél. 

Üze mel te té si ada tok A für dõ fe let ti szó ró öb lí tés nél a mû ve le ti ol dat köz vet le nül a kád ba ke rül vissza. Nincs szük ség
egyéb kád ra. Azon ban, a szó ró öb lí tés kor túl sok víz hasz ná la ta prob lé má kat okoz hat (pl. a mû ve le ti ol dat túl zott mér té kû 
fel hí gu lá sa), de ez több fé le kép pen is sza bá lyoz ha tó, pl.:

– anó di zá lás nál ala csony nyo má sú szó rás, ld. mint „fröcs kö lõ öb lí tés”, ami vel el ke rül he tõ az ae ro szol kép zõ dés és a
túl sok víz al kal ma zá sa a szó rás nál

– kü lön ál ló kád ban vég zett szó rás nál nem áll fenn a túl sok víz hasz ná la ta
Al kal maz ha tó ság Min den be ren de zés hez fi gye lem be ve he tõ, de leg in kább ott elõ nyös, ahol fenn áll a szá ra dás ve -

szély és üle dék ma rad hat a mun ka da ra bok fe lü le tén a kö vet ke zõ öb lí tés vagy mû ve let elõtt. 

3.5.5 Ve gyi öb lí tés
Le írás A szük sé ges tisz tí tá si ha té kony ság el éré sé nek egyik gyors mód sze re a Lan cy el já rás nak ne ve zett ve gyi öb lí tés. 

Ek kor a ki hor dott mû ve le ti ol dat ké mi ai re ak ci ó ba lép az öb lí tõ ol dat tal.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Csök ken ti a szenny víz ke ze lé si ka pa ci tá si igényt az el sõd le ges szenny víz ke ze lés csök ken -

té sé vel vagy ki kü szö bö lé sé vel.
El len ha tá sok A Lan cy el já rás fõ al kal ma zá si te rü le te – a ki hor dott ci a ni dok oxi dá lá sa klór tar tal mú lú gos ol dat ban öb -

lí tés sel – csök kent, a kap cso ló dó ad szor be ál ha tó szer ves ha lo ge nid (AOX) ke let ke zés mi att.
A ki hor dott vegy sze rek egy ré szé nek (pl. ci a nid io nok, kro mát io nok) vissza nye ré sét le he tet len né te szi, ugyan ak kor

má sok, el sõ sor ban a fém sók vissza nye ré sét elõ se gí ti.
Nagy mennyi sé gû iszap ke let kez het az öb lí tõ ká dak ban.
Üze mel te té si ada tok Mû sza ki lag egy sze rû üze mel tet ni.
Ve gyi öb lí tés al kal ma zá sá val csök kent he tõ az öb lí tõ fá zi sok szá ma, azon ban ek kor az öb lí tõ víz szennye zõ anyag-tar -

tal ma meg emel ke dik.
Al kal maz ha tó ság Meg fe le lõ ké mi ai re ak ció szük sé ges, ami könnyen vég be megy az elsõ öb lí tõ kád ban fenn ál ló fel té -

te lek kö zött. Fõ al kal ma zá si te rü le tei a kö vet ke zõk:
– ci a nid oxi dá ció
– króm(VI) re duk ció
A kor lá to zott mû ve le ti idõ mi att eset leg nem ár tal mat la nít ha tó a cél vegy szer, kü lö nö sen a ci a nid ion. Ez kor lá toz za a

króm(VI) re duk ció ha té kony sá gát is, kü lö nö sen, ahol a mun ka da ra bok alak ja na gyon bo nyo lult és nagy mennyi sé gû
króm(VI)tar tal mú ol da tot tart meg. A szo ká sos rend szer egy kád ból áll a króm für dõ után, amely ben kén sav és nát ri -
um-hid ro gén-szul fit tar tal mú ol dat van. 

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ott al kal maz ha tó, ahol a szenny víz ke ze lé si ka pa ci tás kor lá to zott. 

3.5.6 Öb lí tõ víz re ge ne rá lá sa

3.5.6.1 Re ge ne rá lás ion cse ré vel
Le írás Az öb lí tõ víz ka ti on- és/vagy ani on cse ré lõ kön át ára mol ta tá sa so rán a ka ti o nok H+ io nok ra cse ré lõd nek, míg az

ani o nok OH- -ra, és meg kö ze lí tõ leg ion cse rélt víz mi nõ ség ér he tõ el. Az így tisz tí tott vi zet vissza táp lál ják az öb lí tõ rend -
szer be.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A víz fel hasz ná lás mi ni ma li zá lá sa.
El len ha tá sok Az ion cse ré lõk mû köd te té sé hez szük sé ges ener gia és re ge ne rá ló vegy sze rek. 
Ál ta lá ban je len tõ sen nö ve li a ki bo csá tott szenny víz só tar tal mát, ami a 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let sze rint köz -

csa tor ná ba ve ze tés kor még kor lá toz va van.
Üze mel te té si ada tok Me cha ni kai el zá ró dás el le ni vé de lem cél já ból szû rõt al kal maz nak az ion cse ré lõ elõtt.
Al kal maz ha tó ság Nem hasz nál ha tó ion cse ré lõ az öb lí tõ víz re ge ne rá lás hoz, ha erõs oxi dá ló sze rek, nagy kon cent rá ci -

ó ban szer ves anya gok, vagy bi zo nyos fém-ci a nid komp le xek van nak je len. Tö mény öb lí tõ vi zek re ge ne rá lá sá hoz nagy -
ka pa ci tá sú be ren de zés és gya ko ri re ge ne rá lás (pl. só sav val vagy kén sav val, és nát ri um-hid ro xid dal) szük sé ges.

A gyan ták rend sze rint nem tá vo lít ják el a szer ves anya go kat, ame lyek fel hal mo zód nak az öb lí tõ víz ben. Emi att  to -
vábbi ke ze lés szük sé ges. Egy köz pon ti ion cse ré lõ be ren de zést tar tal ma zó rend szer ben a szer ves anya gok be jut hat nak az
összes mû ve le ti ol dat ba, és za vart okoz hat nak ott, pl. az öb lí tõ víz új ra hasz no sí tás nál, ha csak nem vé gez nek to váb bi tisz -
tí tást, mint pl. ak tív sze nes szû rés, vagy pe dig a vissza for ga tott vi zet csu pán bi zo nyos mû ve le tek hez al kal maz zák.

A zsír ta la ní tó öb lí tõ jé bõl szár ma zó zsí rok-ola jak el tö mik a gyan ta pó ru sa it és/vagy be jut nak más öb lí tõk vi zé be.
Gaz da sá gi szem pon tok A be ren de zés be ru há zá si költ sé ge a víz fel hasz ná lás nál el ér he tõ meg ta ka rí tás sal szem ben.
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3.5.6.2 Re ge ne rá lás for dí tott oz mó zis sal (RO)
Le írás Az öb lí tõ víz né hány eset ben for dí tott oz mó zis sal re ge ne rál ha tó.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Több kör nye ze ti elõny ér he tõ el, mint csu pán a víz fel hasz ná lás csök ke né se. Ki sebb víz fel -

hasz ná lás mi att né mi leg ki sebb szenny víz ke ze lõ szük sé ges. Elõ nyös le he tõ ség, ha a be tö mé nyí tett ol da tot vissza le het
ve zet ni a mû ve le ti für dõ be (ter mé sze te sen ek kor csak egyet len öb lí tés vi zét ve ze tik át a for dí tott oz mó zis el vén üze me lõ
be ren de zé sen).

3.5.7 Egy lé pé ses öb lí té si tech ni kák
Le írás Bi zo nyos hely ze tek ben egyet len lé pé ses öb lí té si mû ve let szük sé ges. Erre ak kor le het igény, ami kor a túl sok

öb lí tés mi nõ ség rom lás hoz ve zet het, pl. hor gany fe ke te kro má to zá sa kor, vas tag ré te gû passzi vá lás kor, vagy a nik ke le zés 
és a fé nyes kró mo zás kö zöt ti öb lí tés. Más ese tek ben a fe lü le ti re ak ció le ál lí tá sa csak ak kor si ke res, ha gyors hí gí tást vé -
gez nek az elsõ öb lí tõ fá zis ban, ami nagy mennyi sé gû víz fel hasz ná lá sát igény li. Ilyen ese tek ben, a re a gá ló vegy sze rek
kon cent rá ci ó ját az elsõ öb lí té si fá zis ban ala cso nyan kell tar ta ni.

Más pél dák a kis ter me lé si ka pa ci tá sú kézi vagy fél au to ma ta, il let ve a fej lesz té si mun ká hoz al kal ma zott so rok nál ta -
lál ha tók.

A kör nye ze ti ha tás csök ken té sé hez:
– az itt fel hasz nált víz re ge ne rál ha tó vagy vissza for gat ha tó az el já rá son be lül, pl. ion cse ré lõ vel, vagy más hol re ge ne -

rált víz fel hasz ná lá sá val
– mû ve le ti für dõ fe let ti szó ró öb lí tés al kal maz ha tó (az öb lí tõ víz be me rí tés elõtt), kü lö nö sen a kis ka pa ci tá sú és a fej -

lesz té si te vé keny sé get vég zõ so rok ese té ben.
– ahol az mû sza ki lag le het sé ges, az elõ zõ, il let ve utá na kö vet ke zõ ol dat ban kom pa ti bi lis vegy sze rek hasz ná la tá val az

öb lí té si igény mi ni ma li zál ha tó (pl. ugyan az a sav ala pú ol dat), ld. a 3.4.2 pon tot.
El ért kör nye ze ti elõ nyök A fent is mer te tett ha tá sok mi ni ma li zá lá sát ered mé nye zõ lé pé sek.
El len ha tá sok Nagy víz fel hasz ná lás és anyag vesz te ség.
Üze mel te té si ada tok A több lé pé ses öb lí tés ká ro sít hat ja a fe lü let ke ze lést, ez ál tal csök kent he ti a kor ró zió ál ló sá got. 

3.5.8 Több lé pé ses öb lí té si tech ni kák
Ál ta lá nos le írás A több lé pé ses öb lí tés kü lö nö sen al kal mas kis víz mennyi ség gel nagy öb lí té si arány el éré sé hez. Pél -

dá ul, kasz kád öb lí tés nél a víz a mun ka da rab bal el len té tes irány ban ha lad, amint az a 6. áb rán lát ha tó. Ez ál tal egyen le tes
öb lí tõ víz mi nõ sé get (öb lí té si arányt) ered mé nyez, és a kö vet ke zõ kép pen fe jez he tõ ki ma te ma ti kai esz kö zök kel:

Q / t = a meg fe le lõ öb lí té si arány el éré sé hez szük sé ges öb lí tõ víz mennyi ség (l/h)
Sk = öb lí té si arány
n = öb lí té si lé pé sek szá ma
V / t = ki hor dás (l/h)

Leg na gyobb mér té kû meg ta ka rí tás az elsõ lé pés bõl a má so dik ba át me net tel ér he tõ el. Mint aho gyan a 10. táb lá zat mu -
tat ja, a meg fe le lõ öb lí té si rend szer ki vá lasz tá sá val ki sebb öb lí tõ víz mennyi ség ér he tõ el. A víz meg ta ka rí tás ha tá sa csök -
ken az öb lí té si lé pé sek nö ve lé sé vel.

Öb lí té si arány (x:1) 10000 5000 1000 200

Lé pé sek szá ma Szük sé ges öb lí tõ víz mennyi ség (l/h)

Egy 10000 5000 1000 200

Ket tõ 100 71 32 14

Há rom 22 17 10 6

Négy 10 8 6 4

Öt 6 5 4 3

10. táb lá zat: A szük sé ges öb lí tõ víz mennyi sé gé nek vál to zá sa az el len ára mú öb lí té si lé pé sek szá má tól és az öb lí -
té si arány tól (li ter öb lí tõ víz/li ter ki hor dott elekt ro lit alak ban ki fe jez ve)

– Né hány le he tõ ség és vál to zat ta lál ha tó a 3.5.8.1, 3.5.8.2 és 3.5.8.3 pon tok ban. Ezek más tech ni kák kal együtt al kal -
maz ha tók, ld. a 3.5.1, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 és 3.5.6 pon tot.

– Csu pán az egyes le he tõ sé gek le írá sa ke rült ott is mer te tés re, a töb bi té nye zõ eb ben az ál ta lá nos rész ben ta lál ha tó. 
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Q / t = n   Sk · (V / t) 



El ér he tõ összes kör nye ze ti elõny az is mer te tett összes le he tõ ség hez A zéró víz ki bo csá tást gyak ran az öb lí té si tech -
no ló gia vég sõ kö ve tel mé nyé nek te kin tik az ala csony emisszi ó jú fe lü let ke ze lé si fo lya ma tok nál. Ek kor az elsõ öb lí tõ bõl a 
mû ve le ti ol dat ba vissza té rõ víz mennyi sé ge meg egye zik a pá rol gá si vesz te ség gel (az elõ zõ öb lí tõ bõl be hor dott víz
mennyi sé ge lé nye gé ben meg egye zik a ki hor dott mennyi sé gé vel). A ma ga sabb hõ mér sék le ten, több lé pé ses öb lí tés sel
dol go zó mû ve le ti ol da tok le he tõ sé get nyúj ta nak erre (ld. a 3.5.9.2 és 3.5.9.3 pon tot).

A több lé pé ses, rész ben öb lí tõ víz vissza for ga tás sal kom bi nált öb lí té si rend sze rek be ve ze té sé vel max. 90% -os szenny -
víz csök ke nés ér he tõ el.

A 11. táb lá zat a kü lön bö zõ több lé pé ses öb lí té si tech ni kák kal el ér he tõ ki hor dás vissza nye ré si ará nyo kat mu tat ja, a re -
fe ren cia fe lü let ke ze lõ so rok meg fe le lõ ér té ke it ala pul véve. Meg fe le lõ gya kor lat a két fe lü let ke ze lé si el já rás nál – kö ze -

pes ci a nid-tar tal mú tö meg hor gany zás, füg gesz tett fé nyes nik ke le zés – az R ≥ 1000 (ld. a 3.5.8 pon tot és a 10. táb lá za tot,
fent).

11. táb lá zat: El ér he tõ fém vissza nye ré si ará nyok (a 6. ábra je lö lé se i vel: öb lí té si arány = R, pá rol gás = E = WR, ki -
hor dás = D, vissza nye rés %= 100*WR/W, a pá rol gás tér fo gat ára ma a kád fe lü le té tõl és az ol dat hõ mér sék le té tõl, a ki hor -
dás tér fo gat ára ma a ter me lés mennyi sé gé tõl és a mun ka da ra bok alak já tól függ)

Víz ta ka ré kos ság szem pont já ból a há rom lé pé ses kasz kád öb lí tés a leg ked ve zõbb meg ol dás. A há rom lé pé ses ta ka -
rék öb lí tés hez – ha gon do san ügye lünk, hogy meg fe le lõ idõ ben vé gez zük az ol dat cse ré ket – már né mi leg több víz szük sé -
ges, míg a ket tõs ta ka rék öb lí tõ + fo lyó vi zes öb lí tõ még több vi zet fo gyaszt. Szin tén ked ve zõ a ket tõs ta ka rék öb lí tõ +
ion cse ré lõn ke resz tül ke ring etett fo lyó vi zes öb lí tõ, ahol azon ban fi gye lem be kell ven ni az ion cse ré lõ elu á lá sá ra, mo -
sá sá ra fel hasz nált víz mennyi sé gét is (kb. a ke ring etett víz 5-10 %-a).

Fém vissza nye rés szem pont já ból a táb lá zat ban sze rep lõ elsõ há rom meg ol dás kö zött nincs kü lönb ség. Amennyi ben
azon ban a har ma dik öb lí tõ be lé nye ge sen több vi zet ve ze tünk (vagy ion cse ré lõn ke resz tül ke rin get jük), ak kor az elsõ két
kád ban sok kal rit káb ban kell az ol da tot cse rél ni, ez alatt ma ga sab bak lesz nek a kon cent rá ci ók és ezt a tö mé nyebb ol da tot
le het vissza táp lál ni a mû ve le ti kád ba, te hát a ki hor dás na gyobb ará nya nyer he tõ vissza.

Össze sí tett el len ha tá sok az is mer te tett összes le he tõ ség hez Nö ve ked het az ener gia igény, pá ro log ta tás ese tén (ld.
3.5.9).

Össze sí tett üze mel te té si ada tok az is mer te tett összes le he tõ ség hez Egy több lé pé ses öb lí té si rend szer ré sze ként vég -
zett szó ró öb lí tés – kü lö nö sen, ha a mû ve le ti kád fö lött tör té nik – egye sít he ti a több lé pé ses öb lí tés csök ken tett víz igé nyét
a mi ni má li san na gyobb hely igénnyel. To vább csök kent he tõ a víz fel hasz ná lás.

Az is mer te tett összes le he tõ ség össze sí tett al kal maz ha tó sá ga A leg több be ren de zés tí pus hoz lé tez nek meg fe le lõ le -
he tõ sé gek és kom bi ná ci ók. Né hány eset ben ezt kor lá toz hat ja az egy lé pé ses öb lí té si igény, ld. a 3.4.3 pon tot.
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      párolgás/kihordás 3,0 1,0 0,3 0,1

      visszanyerés 30 % 10 % 3 % 1 %

      párolgás/kihordás 3,0 1,0 0,3 0,1

      visszanyerés 30 % 10 % 3 % 1 %

      kihordás/kádtérfogat 0,002 0,01 0,03

      oldatcsere gyakorisága 53 óra 10,6 óra 3,6 óra

      párolgás/kihordás 3,0 1,0 0,3 0,1

      visszanyerés 30 % 10 % 3 % 1 %

      kihordás/kádtérfogat 0,002 0,01 0,03

      oldatcsere gyakorisága 53 óra 10,6 óra 3,6 óra

      párolgás/kihordás 3,0 1,0 0,3 0,1

      visszanyerés 100 % 22 % 6 % 2 %

      kihordás/kádtérfogat 0,002 0,01 0,03

      oldatcsere gyakorisága 190 óra 38 óra 13 óra

Háromlépéses kaszkádöblítés (R=1000)

Háromlépéses takaréköblítés (addig hagyják töményedni az oldatokat, amíg a 

harmadik öblítõkádban a koncentráció megegyezik egy R=1000 kaszkdöblítõ 

harmadik kádjáéval, azaz C3=C0/1000)

Kétlépéses takaréköblítés + folyóvizes öblítés (a folyóvizes öblítõbe annyi vizet 

vezetnek, mint R=1000 esetében a háromlépéses kaszkádöblítõbe)

Kétlépéses takaréköblítés + folyóvizes öblítés (a folyóvizes öblítõ és egy 

ioncserélõ között tízszer annyi víz kering, mint amennyit R=1000 esetében a 
háromlépéses kaszkádöblítõnél felhasználtak)



A bom lás ter mé kek fel dú su lá sa – ami ront hat ja az el já rás mi nõ sé gét – va ló szí nû, ha csak egyéb ol dat kar ban tar tá si in -
téz ke dést nem tesz nek, ld. 3.9 pon tot.

Az is mer te tett összes le he tõ ség össze sí tett gaz da sá gi szem pont jai Ál ta lá ban a több lé pé ses öb lí té si tech ni ká hoz na -
gyobb hely igény és ma ga sabb be ru há zá si költ ség tár sul (a ki egé szí tõ ká dak, a mun ka da rab moz ga tó be ren de zés és ve zér -
lés több let költ sé gei). A víz fel hasz ná lás csök ke né se, az el já rás hoz al kal ma zott vegy sze rek vissza nye ré se és a ke ve sebb
szenny víz ki bo csá tás – ami ke ve sebb szenny víz ke ze lés és ke ze lõ vegy szert igé nyel – csök ken ti az összes költ sé get. A
ve gyi anyag vissza nye rés és a víz fel hasz ná lás csök ke nés gaz da sá gos sá ga össze ha son lít va a több öb lí tõ kád, és a be ren de -
zés át épí té se, stb. költ sé gé vel, az eb ben a fe je zet ben meg adott, va la mint a be ren de zés re vo nat ko zó spe ci fi kus ada tok fel -
hasz ná lá sá val szá mol ha tó. Egy pél da üzem ese té ben el ke rül he tõ volt szenny víz ke ze lõ be ren de zés lé te sí té se, be pár lás sal
kom bi nált több lé pé ses, kasz kád öb lí tés al kal ma zá sá val, ld. 3.5.9.3 pon tot. 

3.5.8.1 Több lé pé ses el len ára mú öb lí tõ

Le írás Az el len ára mú öb lí tés sel el ér he tõ R öb lí té si arány a kö vet ke zõ kép pen szá mol ha tó:

R = Co/Cn = (q(n+1)-1)/(q-1)

ahol q = WD (el fo lyó öb lí tõ víz mennyi sé ge)
Co = a ve gyi anyag kon cent rá ci ó ja a mû ve le ti ol dat ban
Cn = a ve gyi anyag kon cent rá ci ó ja az n -edik öb lí tõ fá zis ban
D = a ki hor dott fo lya dék mennyi ség
n = az el len ára mú öb lí tõk szá ma
R = öb lí té si arány
W = az R el éré sé hez szük sé ges öb lí tõ víz mennyi ség, adott D mel lett

Egy há rom lé pé ses el len ára mú, vissza táp lá lás sal mû kö dõ öb lí tõ rend szer lát ha tó a 6. áb rán, lent.

6. ábra: Ki hor dás vissza nye ré se há rom lé pé ses el len ára mú öb lí tõ vel

Azok ban az ese tek ben, ahol E ≥ W, a ki hor dás vissza nye ré si ará nya kö zel 1 (100 %):

RcR = 1 – C3/Co

Azok ban az ese tek ben, ahol E = WR < W, a ki hor dás vissza nye ré si ará nya az aláb bi ra csök ken

RcR = (1-C3) * WR/W

Co = a ve gyi anyag kon cent rá ci ó ja a mû ve le ti ol dat ban

C3 = a ve gyi anyag kon cent rá ci ó ja a har ma dik öb lí tõ fá zis ban
E = a pá rol gá si vesz te ség
RcR = a ki hor dás vissza nye ré si arány
W = az öb lí tõ víz mennyi ség
WD = az el fo lyó öb lí tõ víz mennyi sé ge
WR = a mû ve le ti ol dat ba vissza ve ze tett öb lí tõ víz mennyi ség
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A 7. ábra a há rom- és négy lé pé ses, el len ára mú öb lí tõ faj la gos víz fel hasz ná lá sát mu tat ja, li ter/li ter ki hor dott fo lya dék
mennyi ség ben meg ad va.

7. ábra: A há rom-, és a négy lé pé ses, el len ára mú öb lí tõk „w” faj la gos víz fel hasz ná lá sa

3.5.8.2 Több lé pé ses ta ka rék öb lí tés
Le írás Több lé pé ses ta ka rék öb lí tés – az el len ára mú fo lyó vi zes öb lí tés he lyett – víz fel hasz ná lás csök ken tést tesz le he -

tõ vé. A 8. ábra egy há rom lé pé ses ta ka rék öb lí tõ rend szer kád ja i nak el ren de zé sét és mû ve le ti sor rend jét áb rá zol ja.

8. ábra: Ki hor dás vissza nye rés há rom lé pé ses ta ka rék öb lí tõ rend szer rel

Fo lya ma tos be-, il let ve túl fo lyás he lyett az 1. öb lí tõt csak ak kor en ge dik a tá ro ló kád ba, ha C3 már el ér te az elõ írt ér té -
ket. A 2. kád ból az öb lí tõ vi zet az 1. kád ba szi vattyúz zák, míg a 3. kád ból a 2. kád ba. Mi u tán a 3. ká dat friss víz zel töl töt -
ték fel, az el já rás foly ta tód hat.
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A mû ve le ti ol dat ban lévõ vegy sze rek kon cent rá ci ó ja az 1, 2 és 3. kád ban a kö vet ke zõ egyen le tek kel szá mol ha tó:

C1n = (1-qn)*C0

C2n = {1-(1/2)*qn +n*q(n+1)}*C0

C3n = {1-(1/2)*(n+1)(n+2)*qn + n*(n+2)*q(n+1) – (n/2)(n+1)*q(n+2)}*C0

q = V/(V+D)

C1,2,3n = vegy szer kon cent rá ció az 1., 2. és 3. öb lí tõ kád ban, n mun ka cik lus kö ve tõ en
D = ki hor dás mennyi sé ge
n = mun ka cik lu sok szá ma az öb lí tõk ben
V = víz tér fo ga ta öb lí tõ ká dan ként

3.5.8.3 Ket tõs ta ka rék öb lí tõ + re cir ku lál ta tott víz zel mû köd te tett fo lyó vi zes öb lí tõ
Vi szony lag nagy ki hor dá si arány ese té ben még a há rom lé pé ses el len ára mú vagy a ta ka rék öb lí tõs rend sze rek kel sem

nyer he tõ vissza a ki hor dás el fo gad ha tó mér ték ben. Egy mó do sí tott há rom lé pé ses öb lí tõ lát ha tó a 9. áb rán.

9. ábra: Két lé pé ses ta ka rék öb lí tõ + egy lé pé ses, re cir ku lál ta tott víz zel dol go zó fo lyó vi zes öb lí tõ, ion cse ré lõk kel
(IEX) fo lya ma to san tisz tít va

Le írás Az 1. öb lí tõt a fe lü let ke ze lõ sor üze me lé si mód já tól füg gõ idõ sza kon ként le en ge dik az alsó tá ro ló tar tály ba. Az
is mer te tett uta lás ban ez 3 mû sza kon ként vagy 240 le öb lí tett dob után kö vet ke zik be (10. ábra).

10. ábra: A C1 és C2 vegy szer kon cent rá ció nö ve ke dé se a le öb lí tett do bok szá má nak függ vé nyé ben
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Ez a tech ni ka C2 ≤ 0,2 * C0 kon cent rá ci ót en ged meg, ami kb. 0,095*C0 át lag ér ték kel egye zik meg, 0 –tól kez dõ dõ en,
0,2*C0 –lal be fe jez ve. A C2/C0 gör be alat ti te rü let meg egye zik az ion cse ré lõk re ke rü lõ vegy szer ter he lés sel. A re cir ku lál -
ta tott víz áram lá si se bes sé ge elég nagy le gyen ah hoz, hogy az ion kon cent rá ció ne ha lad ja meg a 2 mVal/li ter ér té ket. A
re cir ku lál ta tott víz ben tör té nõ utol só öb lí tés ele gen dõ en jó R öb lí té si arányt ered mé nyez, ala csony víz fel hasz ná lás mel -
lett.

3.5.9 A ki hor dás vissza nye ré si ará nyá nak nö ve lé se
Ahol a meg fe le lõ öb lí tés hez (a ter mék mi nõ sé ge ér de ké ben) szük sé ges víz mennyi sé ge meg ha lad ja a pá rol gá si vesz te -

sé get, és 90% -ot meg ha la dó vissza nye ré si arány kí vá na tos, a ki hor dást vissza nye rõ rend szer ben a víz mennyi sé get csök -
ken te ni kell. Az erre a cél ra al kal ma zott tech ni kák a kö vet ke zõk, pl.:

– a rend szer ki egé szí té se „öko” öb lí tõ kád dal
– be pár lás bel sõ ener gia több let fel hasz ná lá sá val (az ol da tot egyéb ként hû te ni kel le ne)
– be pár lás ki egé szí tõ ener gia (és né hány eset ben, ala csony nyo más) al kal ma zá sá val
– elekt ro di a lí zis
– for dí tott oz mó zis
Az öb lí tõ víz és vegy szer új ra hasz no sí tá sá nak elve a 11. áb rán lát ha tó. A kon cent rá tu mot a mû ve le ti ol dat pót lá sá hoz

hasz nál ják, míg a kon den zá tum öb lí tõ víz ként hasz no sít ha tó újra.

11. ábra: Öb lí tõ víz és vegy szer vissza nye rés tö mé nyí tés sel

El ért kör nye ze ti elõ nyök 90% fe let ti vissza nye ré si arány ér he tõ el, és a zéró szenny víz ki bo csá tá sú rend sze rek hez al -
kal maz zák.

El len ha tá sok Ld. az össze sí tett al kal maz ha tó sá got, a 3.5.8 pont ban.

Üze mel te té si ada tok Ld. az egyes tech ni ká kat, alább.

Al kal maz ha tó ság Az „öko” öb lí tõ kád dal ki egé szí tés to váb bi he lyet igé nyel a mû ve le ti sor ban. A má sik négy tech ni -
ka to váb bi ener gi át igé nyel, ami plusz költ sé get je lent, de el len sú lyoz ha tó hû té si ener gi a ként és ki hor dás vissza nye rés -
sel. Az öb lí tõ víz vegy szer tar tal ma ugyan csak ki hat a meg fe le lõ vá lasz tás ra.

Gaz da sá gi szem pon tok Ld. az össze sí tett al kal maz ha tó sá got, 3.5.8 pont. A tech ni ka be ru há zá si és üze mel te té si költ -
sé gét el len sú lyoz hat ja a mû ve le ti vegy sze rek na gyobb mér té kû vissza nye ré se, ami meg ha lad hat ja a 95% -ot. Ezek a
tech ni kák a szenny víz ke ze lõ be ren de zés nél is csök kent he tik az üze mel te té si és a be ru há zá si költ sé ge ket. A több let lé pés
a be ren de zés ka pa ci tá sá nak csök ke né sét okoz hat ja.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ld. össze sí tett Gaz da sá gi szem pon tok, 3.5.8 pont. 
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3.5.9.1 Ki egé szí tés „öko” öb lí tõ kád dal

Le írás Egy „öko” kád mû kö dé sé nek le írá sa a 3.5.3 pont ban ta lál ha tó. Egy „öko” kád hoz zá adá sa a vissza nye ré si
arányt 50% fölé eme li. Ez egye dül a ki hor dást 50% -kal csök ken ti; az össze sí tett vissza nye ré si arány úgy szá mol ha tó,
hogy eh hez az 50 %-hoz hoz zá ad juk a 11. táb lá zat ban meg adott ér té kek 50% -át, pl. há rom lé pé ses ta ka rék öb lí tõ, tö meg -
gal va ni zá lás nál:

RcR összes = 50% + 0,5(40)% = 70%,

ez 75% -os nö ve ke dés nek és >20% öb lí tõ víz csök ke nés nek fe lel meg.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A mód szer ak kor ve he tõ fi gye lem be, ha más al ter na tí va nem al kal maz ha tó, vagy több lé pé -
ses öb lí tés egyik lé pé se ként. 

Üze mel te té si ada tok Na gyobb hely igény szük sé ges a mû ve le ti sor szá má ra, to váb bá az au to ma ta sor prog ra mo zá sá -
nál is több let mun kát igé nyel.

Al kal maz ha tó ság A gal ván für dõk vegy szer fel hasz ná lá sá nak mi ni ma li zá lá sá hoz al kal maz ha tó, ahol a fém- és más
io nok kon cent rá ci ó ját só ada go lás sal kell meg nö vel ni az elõ írt ér ték be tar tá sá hoz. Né hány el já rás nál az elõ öb lí tés prob lé -
mát okoz hat, pl. fröccs önt vé nyek re ze zé sé nél, ahol az elõ öb lí tés ta pa dá si prob lé má kat okoz hat ki ce men tál ódás mi att. Az 
„öko” kád ban vég zett elõ öb lí tés nél a szi lárd szem csék dur va sá got okoz hat nak a kö vet ke zõ ré te gek nél.

3.5.9.2 Be pár lás plusz bel sõ ener gia fel hasz ná lá sá val

Le írás Eb ben az eset ben a be pár lás az el já rás ban az ol dat rossz áram ki hasz ná lá sa mi att ke let ke zõ plusz hõ ener gia fel -
hasz ná lá sá val ér he tõ el. A be pár lás hoz szük sé ges ener gia mennyi ség meg kö ze lí tõ leg an nak az ener gi á nak fe lel meg, ami 
a mû ve le ti kád ban hõ ener gi a ként fel sza ba dul, ez ál tal a rend szer ener ge ti ka i lag ön el lá tó.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A ki hor dás ma gas vissza nye ré si ará nya. A zéró ki bo csá tá sú rend sze rek ré sze le het spe ci á lis 
mû ve le ti lé pé sek ese té ben.

El len ha tá sok Né hány mû ve let so rán ma gas üze me lé si hõ mér sék le ten ag resszív gõ zök ke let kez het nek. A gõ zök el tá -
vo lí tá sa a fo lya mat ból a be pár lás ré sze. Az el szí vott le ve gõ lég mo sást igé nyel het. A lég mo só fo lya dé kok a nor mál
szenny víz ke ze lõ be ren de zé sek ben ke zel he tõk.

Üze mel te té si ada tok A be pár lás leg könnyeb ben az emelt hõ mér sék le ten dol go zó mû ve le tek nél al kal maz ha tó, kü lö -
nö sen a króm elekt ro li tok nál. Több lé pé ses öb lí té si tech no ló gi á val (a gya kor lat ban max. 5 öb lí tõ fá zis) össze kap csol va, a
fo lya mat csak nem szenny víz men tes sé te he tõ. Króm(VI)tar tal mú für dõ ben kró mo zás nál a für dõ bõl az öb lí tõ be ki hor dott
króm sav gya kor la ti lag tel jes mér ték ben vissza nyer he tõ. A lég el szí vás és az elekt ro lit re ge ne rá lás mi att vár ha tó mi ni má -
lis króm sav vesz te ség. A bom lás ter mé kek dú sul nak, ezért ki egé szí tõ für dõ kar ban tar tás ra is szük ség van.

Al kal maz ha tó ság Az összes mû ve le ti ol dat, kü lö nö sen a rossz áram-ki hasz ná lá sú ak, ahol a mû ve le ti ol dat me leg szik
és gyak ran pá ro log ta tás sal hû tik (ld. 3.3.4 pon tot).

Al kal maz ha tó még ma gas re ak ci ó hõ jû ké mi ai ke ze lés (pl. ma ra tás) ese té ben is.

Az idõ já rá si kö rül mé nyek is ha tás sal le het nek az al kal maz ha tó ság ra.

Gaz da sá gi szem pon tok Nincs szük ség be ru há zás ra.

3.5.9.3 Be pár lás ki egé szí tõ ener gi á val

Le írás Elekt ro ké mi ai be ren de zé sek nél be pár ló kat al kal maz nak az öb lí tõ víz tö mé nyí té sé hez, amit az tán vissza táp lál -

nak a mû ve le ti kád ba. Az ipar ban al kal ma zott be pár lók rend sze rint 20 – 200 °C kö zöt ti hõ mér sék le ten és 0,1 – 1 bar kö -
zöt ti nyo má son üze mel nek. A gal ván üze mek ben al kal ma zott be pár lók rend sze rint ener gia vissza nye rõ vel van nak el lát -
va (vá ku um be pár lók, gõz le csa pás sal és hõ szi vattyú val), és kb. 150 – 200 kWh szük sé ges 1 m3 víz el pá ro log ta tá sá hoz. A 
be pár lók mû kö dé si elve meg kö ze lí tõ leg azo nos, uni ver zá li san al kal maz ha tók a gya kor lat ban, mi vel mû kö dé sük a mû ve -
let fel té te le i tõl füg get le nül ál lít ha tó be.

El len ha tá sok 150 – 200 kWh/m3 víz több let ener gia hasz ná lan dó fel a be pár lók ban, hõ-be vi tel ként vagy nyo más
csök ken tés ként.

A szennye zett víz csep pek le ve gõ be ke rü lé sé nek meg aka dá lyo zá sá hoz a be pár ló kád fel sze rel he tõ ae ro szol le vá lasz tó -
val a ki me ne ti ol da lon. A be pár ló kád mû kö dé se függ a le ve gõ hõ mér sék le té tõl és ned ves sé gé tõl, ame lyek év sza kon ként
je len tõ sen el té rõ ek le het nek.

Üze mel te té si ada tok Ha a híg elekt ro li to kat a víz nor mál for rás pont ján pá rol ják be, az elekt ro li tok szer ves ada lé kai
el bo mol hat nak. Ezért vá ku um be pár ló rend sze re ket fej lesz tet tek ki, ame lyek sok kal ala cso nyabb nyo má son és hõ mér -
sék le ten üze mel nek. Az ilyen rend sze rek ben a szer ke ze ti anya gok kal szem ben tá masz tott ma gas kö ve tel mé nyek mi att
drá gáb bak, mint az egy sze rûbb rend sze rek.
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Al kal maz ha tó ság Az összes hõ sta bil mû ve le ti ol dat.
A tech ni ka be ve ze té se elõtt, a be ru há zás ered mé nyes sé ge ér de ké ben a mû ve le ti ol dat ban lévõ összes vegy szert le kell

el len õriz ni, al kal maz ha tók-e dú sí tá suk hoz be pár ló rend sze rek.
A króm elekt ro li tok be pár lá sán túl, ugyan csak al kal maz ha tók be pár lók a sa vas vagy ci a ni dos hor gany, a nik kel és a

kad mi um gal va ni zá lás ból szár ma zó öb lí tõ vi zek dú sí tá sá hoz. A hor gany für dõk hab zás ra haj la mo sak, ami to váb bi ke ze -
lést igé nyel.

A be pár ló kat egy re na gyobb mér ték ben al kal maz zák a mû ve le ti vegy sze rek öb lí tõ vi zek bõl az elekt ro li tok ba vissza -
táp lá lá sá ra. Meg va ló sít ha tó az anya gok fel hasz ná lá si cik lu sá nak tel jes zá rá sa, be pár ló se gít sé gé vel, le he tõ vé téve az öb -
lí tõ víz tel jes vissza táp lá lá sát bi zo nyos mû ve le ti fá zi sok ban.

Gaz da sá gi szem pon tok Je lent ke zik a be pár ló (vá ku um mal vagy anél kül) be ru há zá si költ sé ge, rend sze rint egy tá ro ló
kád dal. Eh hez jön nek még az ener gia költ sé gek, ame lyek for ró ol da tok ese té ben na gyon cse ké lyek le het nek. Költ ség
meg ta ka rí tás szár ma zik a vissza nyert anya gok ból, a ki sebb szenny víz ke ze lõ szer igény bõl, és né hány eset ben a szenny -
víz ke ze lõ be ren de zés ki sebb be ru há zá si költ sé gé bõl.

3.6 Alap anyag fel hasz ná lás op ti ma li zá lá sa
A fel hasz nált vegy sze rek kon cent rá ci ó já nak el len õr zé se
Le írás A mû ve le ti ol da tok egy re ha tás ta la nab bá vál nak, ami kor bi zo nyos vegy sze rek kon cent rá ci ó ja az elõ írt ér ték

alá csök ken. Az el fo gyott vegy sze rek pót lá sá val az ol dat élet tar ta ma meg nyújt ha tó. Gyak ran al kal maz nak SPC –t (sta -
tisz ti kus fo lya mat el len õr zést). Kulcs prob lé ma ma rad, hogy né hány ke ze lõ haj la mos több vegy szert pó tol ni a szük sé ges -
nél. Ha le het sé ges, al kal maz zon au to ma ta ada go lót a pon tos ság és meg bíz ha tó ság ér de ké ben, ami rend sze res pót lást tesz
le he tõ vé és meg elõ zi a kon cent rá ció in ga do zá so kat. Ez ve zé rel he tõ idõ, hõ mér sék let, át fo lyá si se bes ség vagy egyéb pa -
ra mé ter alap ján, mint pl. pH vagy Rx, stb.

A szál lí tók és / vagy váll al aton be lü li szak em be rek op ti ma li zál hat ják a meg lé võ fo lya ma to kat a vegy sze rek kon cent -
rá ci ó já nak csök ken té sé hez, kü lö nö sen azo kat, ame lyek je len tõs ha tás sal van nak a kör nye zet re vagy az egész ség re.

Két eset kö zött kell kü lönb sé get ten ni:
Fé mek Az anód ból be ol dó dó és a ka tó don le vá ló fém io nok egyen sú lya a gal va ni zá lás so rán el mé le ti leg kons tans, a

gya kor lat ban azon ban ez ál ta lá ban nem igaz, ld. 3.7 pon tot. A ké mi ai fém le vá lasz tás nál vagy inert anó dok al kal ma zá sa -
kor a fém io no kat a le vá lasz tá si se bes sé gük nek és ki hor dá suk nak meg fe le lõ en pó tol ni kell.

Mû ve le ti vegy sze rek A mû ve le ti ol dat ban lévõ egyéb vegy sze rek – pl. sa vak, lú gok, sók, fé nye sí tõ ada lé kok, vagy puf -
fer anya gok – kon cent rá ci ó ja az elekt ro lit ki hor dá sá val, il let ve bom lás ré vén a fo lya mat so rán csök ken.

Az ada lé kok ak tu á lis kon cent rá ci ó ja ál ta lá ban egy sze rû ana li ti kai mód sze rek kel szám sze rû en nem ha tá roz ha tó meg.
Gya kor la ti vizs gá la ti mód sze rek kel – Hull-cel la, szög ka tód stb.- azon ban kö vet kez tet ni le het az ada lé kok hi á nyá ra il let -
ve a túl ada go lás mér té ké re. A pró ba gal va ni zá lás alap ján a pót lás mér té ke meg ha tá roz ha tó. Az adott tech no ló gi át ki dol -
go zó és szál lí tó cé gek ál ta lá ban rész le tes út mu ta tót ad nak a gya kor la ti vizs gá la tok el vég zé sé re.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az ol da tok élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sa.
Az el len õri zet len ada go lás ból szár ma zó vegy szer túl fo gyasz tás csök ke né se.
Üze mel te té si ada tok A mû ve le ti ol da tok lé nye ges kom po nen se i nek mé ré se szük sé ges a fo gyás, bom lá si se bes ség és

el vég zett pót lá sok meg fi gye lé sé hez. A mû ve le ti ol da tok egyes kom po nen se i nek fo gyá sa nem egyen le tes. A na gyobb fo -
gyá sú kom po nen se ket kü lön kell pó tol ni. Prob lé más le het a kom po nen sek pót lá sa, ami kor az anyag egyes kom po nen sei
nem is mer tek a ke ze lõ szá má ra, il let ve nem min dig áll nak ren del ke zés re a pi a con. A vegy szer szál lí tók ta ná csa ik kal se -
gít het nek a pa ra mé te rek el len õr zé sé ben és pót lás hoz kon cent rá tu mok biz to sí tá sá val. A pót lást ta pasz ta la ti úton (üze mel -
te té si gya kor lat alap ján) kell meg ha tá roz ni, és gyak ran csak ne he zen au to ma ti zál ha tó.

Al kal maz ha tó ság Az összes mû ve le ti ol dat.
A mû ve le ti vegy sze rek pót lá sa az elõ írt kon cent rá ci ó ra ál ta lá nos tech no ló gia, és a gya kor lat ban min de nütt meg ta lál -

ha tó.
Gaz da sá gos ság Meg hosszab bít ja a leg több mû ve le ti ol dat élet tar ta mát.
Ja vít ja a fo lya mat mi nõ sé gét és ál lan dó sá gát.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ld. gaz da sá gos ság, fent. Gyak ran meg kö ve te lik a ve võk.

3.7 Elekt ród tech ni ka

3.7.1 Az elekt ró dok kü lön bö zõ áram ki hasz ná lá sa
Le írás Az elekt ro li ti kus fém le vá lasz tás elve rö vi den az, hogy az ol dat ban a fém io nok kon cent rá ci ó ja ál lan dó ma rad,

mert a fém anód ol dó dá sa, és a fém le vá lá sa a ka tó don ugyan olyan se bes ség gel meg vég be. Azon ban, a va ló ság ban ál ta lá -
ban az elekt ró dok ha tás fo ka el té rõ az anó don és a ka tód nál. A ma ga sabb anó dos áram ki hasz ná lás a fém io nok kon cent rá -
ci ó já nak nö ve ke dé sé hez ve zet. Ez kö vet ke zik be bi zo nyos elekt ro li tok nál, pl. a nik kel- és hor gany für dõk egy ré szé nél. 
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Kü lön bö zõ le he tõ ség áll nak ren del ke zés re a prob lé ma ke ze lé sé hez, ame lyek al kal maz ha tók egye dül, il let ve együtt. A
prob lé mák az Al kal maz ha tó ság c. pont ban ke rül nek tár gya lás ra:

– ahol a tech no ló gia meg en ge di, hasz nál ja nak old ha tat lan anó do kat, a fém ká don kí vü li be ol dá sá val, az ol dat össze té -
tel el len õr zé se mel lett 

– cse rél je le az ol dó dó anó dok egy ré szét memb rán anó dok ra, kü lön áram kör rel üze mel tet ve (Ma gyar or szá gon je len -
leg nem hasz nál ják) 

– ha egy bi zo nyos áram sû rû sé gen a ka tó dos áram ki hasz ná lás je len tõ sen meg ha lad ja az anó dost, „já ras sa ki” az ol da tot 
acél le mez anó do kat hasz nál va (el sõ sor ban lú gos ol da tok nál hasz nál ha tó)

– tá vo lít son el az anó dok kö zül né há nyat, hogy az anó dos áram sû rû ség nö ve ked té vel az anó dos áram ki hasz ná lás csök -
ken jen.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az ener gia fel hasz ná lás és az öb lí tõ be ki hor dott fém vesz te ség mi ni ma li zá lá sa.
Az elõ írt vas tag ság fölé gal va ni zá lás csök ke né se.
A túl vas tag be vo nat le vá lasz tá sa mi at ti prob lé mák ból szár ma zó új ra gal va ni zá lás kör nye ze ti ha tá sa i nak csök ke né se.
El len ha tá sok To váb bi be ren de zés szük sé ges, ahol kül sõ be ol dó ká dat és/vagy kü lön sza bá lyo zott to váb bi áram kö rö -

ket al kal maz nak.
Üze mel te té si ada tok Az összes tech ni ka ja vít hat ja a fo lya mat sza bá lyo zást, de ld. az Al kal maz ha tó ság c. pon tot. Kül -

sõ be ol dó ká dak vagy fo lya mat mó do sí tá sok al kal ma zá sa na gyobb fokú fo lya mat mi nõ ség el len õr zést és kar ban tar tást
kö ve tel nek meg.

Al kal maz ha tó ság Sok elekt ro li ti kus el já rás, be le ért ve a hor gany zást, üze mel tet he tõ old ha tat lan anó dok kal és kül sõ
be ol dó ká dak kal, vagy kü lön ol dat hoz zá adás sal. Egy inert anód rend szer, kül sõ be ol dó kád dal, to váb bi be ru há zást igé -
nyel. A ki já ra tás sal nem nye rik vissza az anód fé met. Az anó dok el tá vo lí tá sa csök ken ti az áram sû rû sé get és ezért a tel je -
sít ményt is, mi vel hosszabb idõ szük sé ges a mû ve le ti ol dat fém tar tal má nak csök ken té sé hez. A mun ka da ra bok ra vo nat -
ko zó elõ írá sok he lyes ki egyen sú lyo zá sa (azaz a vas ta gabb és vé ko nyabb be vo nat vas tag sá gi kö ve tel mé nyek kom bi ná lá -
sa) le het, hogy nem esik egy be a fe les leg ben lévõ be ol dott fém el tá vo lí tá sá nak szük sé ges sé gé vel, kü lö nö sen bér gal ván
üze mek ese té ben. A na gyobb ré teg vas tag sá got igény lõ mun ka da ra bok gal va ni zá lá sa és a „ki já ra tás” acél le mez re old ha -
tó anó dok kal fo lyik. Az áram ki hasz ná lás ek kor túl ma gas le het. A gya kor lat ban a nik ke le zés hez nem hasz nál ha tók old -
ha tat lan anó dok.

Anó dok el tá vo lí tá sa: az anó dos áram sû rû ség je len tõ sen nõ het. Ez anód passzi vi tás hoz és /vagy a mû ve le ti ol dat kom -
po nen se i nek na gyobb fokú elekt ro li ti kus bom lá sá hoz ve zet het.

Az ala csony áram sû rû sé gen vég zett sze lek tív tisz tí tás sal el tá vo lít ha tók a nem kí vánt fém szennye zõk, pl. ame lyek a
nik kel für dõ be az ol dó dó nik kel anó dok ból ke rül het nek.

Gaz da sá gos ság A kül sõ be ol dó kád dal mû kö dõ inert anód al kal ma zá sa rend sze rint ön fi nan szí ro zó, az anyag meg ta -
ka rí tá sok és a jobb fo lya mat mi nõ ség kö vet kez té ben. Rö vid tá von más le he tõ sé gek ol csób bak, azon ban több mi nõ sé gi
prob lé má val (és emi att költ ség gel) jár hat nak, mint amit meg ol da nak.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A fo lya mat gaz da sá gos sá ga.
A fo lya mat hosszú ide jû sta bi li tá sa és az új ra gal va ni zá lás csök ke né se.

3.7.2 Az elekt ró dok po la ri tás vál tá sa
Le írás Az elekt ro li ti kus zsír ta la ní tás nál és az elekt ro li ti kus pá co lás nál vál toz tat ják meg rend sze re sen az elekt ró dok

po la ri zá ci ó ját.
El ért kör nye ze ti elõ nyök A gal va ni zá lás so rán a se lejt és ez zel együtt az alap anyag fel hasz ná lás csök ken.
El len ha tá sok Nin cse nek.
Al kal maz ha tó ság Új és meg lé võ be ren de zé sek.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk El já rás ha tás fo ka és ter mék mi nõ ség.

3.8 He lyet te sí tés – alap anya gok és el já rá sok vá lasz té ka
Ál ta lá nos le írás A fe lü let ke ze lés hez nagy szá mú vegy szert és sok fé le el já rást al kal maz nak. Az irány elv elõ ír ja a ke -

vés bé ve szé lyes anya gok al kal ma zá sát. Azon ban, más kör nye ze ti elõ nyök is el ér he tõk, vagy a ke vés bé ve szé lyes anya -
gok al kal ma zá sá val össze füg gés ben, vagy pe dig egyéb elõ nyö kért. Pél dák, ami kor egy nél több kör nye ze ti elõny ér vé -
nye sül:

– a bi o ló gi ai zsír ta la ní tás hoz ke vés bé ár tal mas vegy sze re ket al kal maz nak, ke ve sebb hul la dék ke let ke zik és ke ve sebb
ener gia szük sé ges hoz zá, a ci a ni dos hor gany zást he lyet te sí tõ sa vas és a lú gos, ci a nid-men tes hor gany zás ener gia ki hasz -
ná lá sa is jobb.

A he lyet te sí tés meg va ló sít ha tó:
– egy anyag köz vet le nül egy má sik, ke vés bé ve szé lyes anyag gal he lyet te sít ve. Pél dá ul az EDTA vagy NTA he lyet te -

sí té se glü kon sav szár ma zé kok kal. A fe lü let ke ze lés ben erre csu pán kor lá to zott le he tõ ség van
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– kü lön bö zõ elekt ro li tok vagy el já rá sok he lyet te sí té se. Ezt ak kor al kal maz zák, ami kor nem le het köz vet le nül he lyet te -
sí te ni, pl. a ci a ni dos hor gany für dõt ci a nid-men tes, lú gos vagy sa vas ol dat tal. A kü lön bö zõ össze té te lû gal ván für dõk kü -
lön bö zõ tu laj don sá gú be vo na tot ered mé nyez nek, még azo nos be vo nó fém ese té ben is

– kü lön bö zõ fe lü let ke ze lé si el já rá sok he lyet te sí té se, pl. az au to ka ta li ti kus nik ke le zés, vagy króm be vo nat gõz fá zis ból
le vá lasz tá sa mû sza ki kró mo zás hoz. Ha az ere de ti fe lü let ke ze lõ el já rást si ke rül he lyet te sí te ni, a vég sõ tu laj don sá gok el té -
rõ ek le het nek.

Né hány kulcs fon tos sá gú téma vegy szer szem pont ból ke rül meg tár gya lás ra, pl. króm(VI)-ala pú el já rá sok, a le he tõ sé -
gek ki ter jed nek a vegy sze rek és a mû ve le tek he lyet te sí té sé re. Egyéb té má kat pe dig el já rás tí pus alap ján tár gya lunk, pl.
zsír ta la ní tás ként.

El ért össze sí tett kör nye ze ti elõ nyök A ve szé lyes anya gok al kal ma zá sá nak, és kö vet ke zés kép pen a kör nye zet be ke -
rü lõ vegy szer mennyi ség csök ke né se. Egyéb ja vu lás a kör nye ze ti ha tá sok ban, pl. ener gia meg ta ka rí tás, ke ve sebb hul la -
dék ke let ke zé se, ke ve sebb zaj vagy por ki bo csá tá sa, stb.

Össze sí tett el len ha tá sok Ezek a ha tá sok függ nek az egyes vál to za tok tu laj don sá ga i tól. Né hány eset ben meg nõ az
ener gia igény (fém gõ zö lé ses tech ni ka), meg nõ a ke let ke zõ hul la dé kok mennyi sé ge (sa vas hor gany), vagy na gyobb lesz a 
víz és az alap anyag fel hasz ná lás.

Ha nem fe lel nek meg az elõ írá sok nak (ld. Össze sí tett al kal maz ha tó ság, lent), az több se lejt hez és új ra gal va ni zá lás hoz,
en nek kö vet kez té ben ká ro sabb kör nye ze ti ha tá sok hoz ve zet.

Össze sí tett al kal maz ha tó ság He lyet te sí tés kor min den eset ben na gyon fon tos a vál to zá sok meg tár gya lá sa a ve võk -
kel. Be vált gya kor lat, hogy nem vál toz tat nak meg sem mit az elõ írt vég sõ üze mel te té si pa ra mé te rek tö ké le tes is me re te
nél kül. Ha nem fe lel nek meg ezek nek a jel lem zõk nek, kü lö nö sen fi gyel mez te tés nél kül, az a vevõ bi zal má nak el vesz té -
sé hez és több se lejt hez ve zet het. Az el já rás elõ írá sok nak meg fe le lõ mû köd te té se ér de ké ben, ta ná csos mind a ke ze lõ,
mind pe dig a vevõ ré szé rõl a mi nõ ség és a fo lya mat el len õr zé se, il let ve az azok ra vo nat ko zó in for má ci ók cse ré je, hogy
meg fe lel nek-e az elõ írá sok nak

Gaz da sá gi szem pon tok Ez ese ten ként el té rõ. Né hány eset ben az ener gia meg ta ka rí tás a gaz da sá gi lag ösz tön zõ té nye -
zõ, stb.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Az al kal ma zot tak egész sé ge és biz ton sá ga a fõ haj tó ere je a ke vés bé ár tal mas anya -
gok hasz ná la tá nak, pl. króm(VI)ve gyü le tek he lyet te sí té se. 

A he lyet te sí té sek le het nek költ ség-ha té ko nyak.

3.8.1 EDTA és egyéb erõs komp lex kép zõ (kel át kép zõ) he lyet te sí té se
Le írás A ke lát kép zõ ket szé les kör ben al kal maz zák, mint pl. az nyhl (nyom ta tott hu za lo zá sú la pok) gyár tás nál hasz -

nált zsír ta la ní tó ként és ma ra tó szer ként. Ezek gyen gébb és bi o ló gi a i lag le bon ta tó egyéb ter mé kek kel he lyet te sít he tõk, pl.
glü kon sav ala pú ak kal.

A nagy le vá lasz tá si se bes sé gû ké mi ai réz für dõk ben ál ta lá ban ED TA-t al kal maz nak. A las sú ké mi ai réz für dõk ben
gyen gébb komp lex kép zõk hasz nál ha tók. (pl. tar ta rá tok). A di rekt gal va ni zá ló el já rá sok kal a ké mi ai re ze zõ für dõk tel je -
sen ki kü szö böl he tõk.

A 25/2003. (XII. 30.) KvVM ren de let elõ ír ja, hogy a zsír ta la ní tó-, a fém le ol dó- és a nik ke le zõ ol da tok ból szár ma zó
szenny víz ED TA-t nem tar tal maz hat, va la mint a ké mi ai re ze zõ ol da tok ból és öb lí tõ vi ze ik bõl az ED TA-t vissza kell
nyer ni.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A fé mek old ha tó sá gá nak csök ke né se a szenny víz ke ze lõ és a kör nye ze ti rend sze rek ben 
Al kal maz ha tó ság  A nagy-meg bíz ha tó sá gú ter mé kek gyár tá sá nál meg kö ve tel he tik a ké mi ai re ze zés al kal ma zá sát.

3.8.2 Mér ge zõ fe lü let ak tív anya gok he lyet te sí té se és csök ken té se
Le írás Két prob lé más ve gyi anyag csa lád lé te zik, ame lyek mér ge zõ ek és bi o ló gi ai úton fel hal mo zód nak:
– az NPE (no nil-fe nol-eto xi lát) és a no nil-fe nol, ezek ún. OSPAR (az eset leg érin tett anya gok lis tá ja) ve gyü le tek és

fém meg mun ká lás nál a 43/2004. (IV. 26.) ESZCSM–KvVM együt tes ren de let sze rint til tott a hasz ná la tuk, ki vé ve, ahol a
mo só fo lya dé kot vissza for gat ják vagy el ége tik.

– a PFOS–t (perf lu o ro ok tán-szul fo nát) szé les kör ben al kal maz zák hab zás gát ló ként és fe lü let ak tív anyag ként, fõ ként a 
króm sa vas króm für dõk höz és a lú gos, ci a nid-men tes für dõk höz, az ae ro szol kép zõ dés meg aka dá lyo zá sá ra. Azon ban je -
len leg vizs gá lat alatt áll, hogy per zisz tens (nem bom lik le), bi o ló gi ai úton fel hal mo zó dik és mér ge zõ.

Je len leg nincs he lyet te sí tõ anyag a PFOS–hez a kró mo zás nál, króm sa vas anó di zá lás nál és pá co lás nál, az oxi dá ló sze -
rek kel szem be ni erõs el len ál ló ké pes sé ge mi att.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A ke vés bé ár tal mas anya gok kal vagy el já rá sok kal tör té nõ he lyet te sí tés csök ken ti a kör nye -
zet re és az egész ség re ki fej tett ha tá so kat.

El len ha tá sok A króm(VI)ve gyü le tek és egyéb lég szennye zõk na gyobb mér té kû el tá vo lí tá sa, al kal ma zá suk meg szûn -
te té se kö vet kez té ben, to váb bi le ve gõ tisz tí tást és ke ze lést igé nyel het.
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Üze mel te té si ada tok
Azok ban az ese tek ben, ahol PFOS–t hasz nál nak, mint pl. a króm sa vas kró mo zás nál, egyéb in téz ke dést le het ten ni an -

nak meg aka dá lyo zá sá ra, hogy a króm(VI)tar ta lom el ér je a mun ka he lyi lég tér ben elõ írt ha tár ér té ket, pl. fe dél al kal ma zá -
sá val a ká don, új ra ter ve zett és/vagy fel újí tott el szí vás.

Ha PFOS–t kell al kal maz ni, ak kor leg jobb, ha zárt rend szer ben hasz nál ja. A króm sav ala pú kró mo zás mû köd tet he tõ
ilyen ala pon.

Más mó don, pl. a ki hor dás csök ken tés sel és/vagy meg fe le lõ öb lí tés tech ni ká val el ér he tõ, hogy a PFOS a mû ve le ti ká -
dak ból ne tá voz zon, ld. 3.4 és 3.5 pon tot.

Al kal maz ha tó ság A króm(VI)-ala pú gal va ni zá lás vé gez he tõ zárt rend szer ben. Más el já rá sok ki hor dás csök ken té si és 
öb lí tés tech ni ká kat hasz no sít hat nak.

Gaz da sá gi szem pon tok A ki egé szí tõ lég tisz tí tó be ren de zés költ sé ge.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Mun ka- és egész ség vé del mi elõ írá sok. NPE ese té ben til tás.

3.8.3 Ci a ni dok he lyet te sí té se – át te kin tés 
Össze sí tett le írás A ci a nid ve gyü le te ket szé les kör ben al kal maz zák, sok elekt ro li ti kus el já rás hoz, pl. hor gany zás nál,

re ze zés nél, kad mi u mo zás nál, ezüs tö zés nél és ara nyo zás nál. Ugyan csak el ter jedt más fe lü let ke ze lõ el já rá sok ese té ben,
pl. zsír ta la ní tás nál és nik kel le ol dás nál. A ci a ni dok he lyet te sí té sé vel mû kö dõ el já rá sok az aláb bi ak ban ke rül nek tár gya -
lás ra.

Össze sí tett el ért kör nye ze ti elõ nyök 
A ci a ni dok hasz ná la tá nak és ki bo csá tá sá nak csök ke né se.
AOX (ad szor be ál ha tó szer ves ha lo ge ni dek) fej lõd het nek a ci a nid io nok ké mi ai oxi dá ci ó ja kor a nát ri um-hi po klo ri tos

és a kló ros szenny víz ke ze lés nél.
A ci a ni dos elekt ro ké mi ai für dõk áram ki hasz ná lá sa ala csony (70-85 % -os ha tás fok), a sa vas hor gany zás sal össze ha -

son lít va.
A vas- és acél mun ka da ra bok hoz hasz nál ha tó ci a nid-men tes réz für dõk fosz fo nát komp lex kép zõ ket tar tal maz nak,

ame lyek csak mész te jes le csa pás sal tá vo lít ha tók el. Ez a ci a ni dos gal va ni zá lás sal össze ha son lít va több hul la dék hoz
 vezet.

El len ha tá sok A ci a nid-men tes re ze zés hez két szer annyi áram szük sé ges, mint a ci a ni dos hoz, mi vel a réz  oxidáció -
foka ket tõ a ci a nid-men tes ol dat ban.

Üze mel te té si ada tok A ci a nid-men tes ol da tok mû köd te té se és ke ze lé se egy sze rû.
Al kal maz ha tó ság A ci a ni dok nak nincs si ke res he lyet te sí tõ je (ve gyi anyag vagy el já rás) olyan alap fé mek ese té ben,

mint pl. cink fröccs önt vény, mag né zi um önt vény, stb. A cink fröccs önt vény mun ka da ra bo kat szé les kör ben el ter jed ten
hasz nál ják für dõ szo bai sze rel vé nyek hez, bú to rok hoz, au tó ipa ri és táv köz lé si esz kö zök höz. Sta bi lan üze me lõ he lyet te sí -
tõ el já rás nem is mert, so ro zat ban gyár tó, nagy ka pa ci tá sú so rok ese té ben.

A ci a nid ve gyü le tek he lyet te sí té sé re ható egyéb té nye zõk:
– a ci a nid-men tes elekt ro li ti kus zsír ta la ní tó elekt ro lit gyen gébb zsír ta la ní tó ha tá sú (a ci a ni dos gal va ni zá ló ol da tok ön -

ma guk ban is ki vá ló tisz tí tó ha tá sú ak, és el vi se lik a nem egyen le te sen elõ tisz tí tott mun ka da ra bo kat)
– na gyobb fokú kar ban tar tás és szak ér te lem szük sé ges a he lyet te sí tõ el já rá sok hoz (für dõ el len õr zés, für dõ ana lí zis, stb.)
– a be vo nat tu laj don sá ga i nak meg vál to zá sa
Gaz da sá gi szem pon tok A ci a nid-men tes rend sze rek üze mel te té se költ sé ge sebb le het. Azon ban, a ma ga sabb költ sé -

get el len sú lyoz hat ja az ol csóbb és ke ve sebb szenny víz ke ze lés.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk 
Ki sebb egész sé gi és biz ton sá gi ve szély.
Ál ta lá nos el len ér zés a ci a ni dok hasz ná la tá val szem ben.
Jobb meg fe le lõ ség a kör nye ze ti mi nõ sé gi szab vá nyok nak.
Kör nye ze ti bal ese tek ki sebb ve szé lye.

3.8.4 Hor gany zás
A hor gany zás volt a ci a ni dok egyik fõ al kal ma zá si te rü le te az ipar ág ban.

3.8.4.1 Lú gos, ci a ni dos hor gany zás
El ért kör nye ze ti elõ nyök A ci a nid ion könnyen oxi dál ha tó a szenny víz ke ze lõ be ren de zé sek ben.
El len ha tá sok 
Szenny víz ke ze lést igé nyel.
Lég tisz tí tás ra le het szük ség.
Gyen ge, kb. 50% -os áram ki hasz ná lás, ami az áram sû rû ség nö ve lé sé vel csök ken.
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Üze mel te té si ada tok 
– Nem szük sé ges ala pos elõ ke ze lés, a für dõ tisz tí tó ha tá sa mi att.
– Könnyû üze mel tet ni és kar ban tar ta ni.
– Fé nye sí tõ ada lék igé nye ki sebb.
– Tö meg gal va ni zá lás hoz ki vá ló an meg fe lel. 
– Egyen le tes ré teg vas tag sá got biz to sít füg gesz tett- és tö meg áru ese té ben egy aránt, jól be szór a fu ra tok ba és üre gek be.
Al kal maz ha tó ság A be vo nat ru gal mas, a für dõ szó ró ké pes sé ge jó.

3.8.4.2 Lú gos, ci a nid-men tes hor gany zás
El ért kör nye ze ti elõ nyök 
– Nem kell hoz zá ci a nid ion.
– Ki sebb szenny víz ke ze lé si igény.
El len ha tá sok Az old ha tat lan anó dok mi att na gyobb a fe szült ség igé nye, gyen gébb (50-70 % -os) az áram ki hasz ná lá -

sa, ami az áram sû rû ség nö ve lé sé vel csök ken, az el já rás ener gia igé nye a töb bi hor gany zá sé nak leg alább két sze re se. A ká -
li um ala pú elekt ro li tok ha tás fo ka 70 % -ra nö vel he tõ. 70-85 % áram ki hasz ná lást ér tek el 2 A/dm2–en a meg fe le lõ en kéz -
ben tar tott el já rá sok nál. 

A sa vas hor gany zás sal össze ha son lít va az áram ki hasz ná lá sa gyen gébb, és na gyobb (meg kö ze lí tõ leg két szer ak ko ra)
ka pa ci tá sú be ren de zés szük sé ges hoz zá.

A lú gos hor gany zás na gyobb mér té kû lég el szí vást igé nyel, mint a töb bi hor gany zás. Ez ned ve sí tõ sze rek al kal ma zá sá -
val op ti ma li zál ha tó, ame lyek a für dõ fel szí nén ha bot ala kí ta nak ki, ha bár a ned ve sí tõ szer PFOS tar tal mú le het. To váb bi
le he tõ ség a kád le fe dé se ott, ahol a hor ganyt ké mi ai úton old ják be egy kül sõ kád ban.

Üze mel te té si ada tok
– A für dõ elõtt jól mû kö dõ zsír ta la ní tó rend szer nek kell el he lyez ked ni.
– Gya kor lott fo lya mat el len õr zést és irá nyí tást igé nyel.
– A be vo nat vas tag sá ga egyen le te sebb, mint a ci a ni dos el já rás ban le vá lasz tot té.
Al kal maz ha tó ság Jobb fém el osz lás, mint a ci a ni dos el já rá sok ese té ben.

3.8.4.3 Sa vas hor gany zás
El ért kör nye ze ti elõ nyök 
– Ma gas áram ki hasz ná lás, meg kö ze lí ti a 95%-ot.
– Nem hasz nál nak hoz zá ci a nid-ve gyü le te ket.
– Ki sebb szenny víz ke ze lé si igény.
– Nincs spe ci á lis elõ írás a lég el szí vás ra vo nat ko zó an.
El len ha tá sok 
– Több iszap ke let ke zik, az acél mun ka da ra bok be ol dó dá sa és az old ha tó anó dok hasz ná la ta mi att.
– Szük ség le het a sa vas ae ro szol el szí vá sá ra, de klo ri dos ol da tok ese té ben nem szük sé ges, csak ja va solt a lég el szí vás.
Üze mel te té si ada tok
– A für dõ elõtt jól mû kö dõ zsír ta la ní tó rend szer kell.
– Gya kor lott fo lya mat el len õr zést és irá nyí tást igé nyel.
– Ol dó dó és old ha tat lan anó dok hasz nál ha tók a csak ol dó dó ak he lyett, ami jobb mi nõ ség sza bá lyo zást ered mé nyez, ld. 

3.7 pon tot .
Al kal maz ha tó ság A fém el osz lás nem egyen le tes, az elekt ro lit me le gí té sé vel ja vít ha tó (a tech no ló gi ai le írás ban meg -

en ge dett tar to má nyon be lül).
Gaz da sá gi szem pon tok Nagy meg ta ka rí tás az ener gia fel hasz ná lás ban

3.8.5 Egyéb ci a ni dos ol da tok

Gal ván fo lya mat El já rás vagy vegy szer Meg jegy zés

Elõ ké szí tés 2. Ci a ni dos zsír ta la ní tás 3. El avult nak tart ják

Re ze zés 4. Ci a ni dos re ze zés 5. A ci a ni dos réz für dõ az acél és cink fröccs -
önt vé nyek elõ re ze zé sé hez, és bi zo nyos tö -

meg gal va ni zá lás hoz szük sé ges.

6. Sa vas re ze zés A sa vas re ze zés Né met or szág ban el ter jedt al -

ter na tív el já rás.
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Gal ván fo lya mat El já rás vagy vegy szer Meg jegy zés

7. Pi ro fosz fá tos re ze zés A pi ro fosz fá tos re ze zés al kal ma zá si te rü le te

szûk.

8. Sár ga re ze zés Sár ga réz és bronz be vo nat le vá lasz tá sá nál a

ci a ni dos ol da tok nak nincs al ter na tí vá ja.
9. Bronz be vo nat le vá lasz tá sa

Hor gany zás 10. Lú gos, ci a ni dos hor gany zás Ld. 3.8.4 pon tot.

11. Lú gos, ci a nid-men tes hor gany zás

12. Sa vas hor gany zás

13. Cink öt vö zet be vo na tok elekt ro ké mi ai le -

vá lasz tá sa

Kad mi u mo zás 14. Az elekt ro li tok le het nek ci a ni do sak, flu o ro bo rá to sak, vagy klo ri do sak. A leg több al kal -
ma zá si te rü le ten el fo gad ha tó al ter na tí vát fej lesz tet tek ki. A sa vas hor gany zás csök ken ti a hid -
ro gén ri de ge dés ve szé lyét. Az ón be vo nat he lyet te sí ti a kad mi u mot, és ki csi, sta bil súr ló dá si
együtt ha tót ered mé nyez a csa tok nál. A me cha ni kai hor gany zás és a cink/alu mí ni um pik kely

be vo na tok ugyan csak élet ké pes al ter na tí vák a nagy szi lárd sá gú acé lok vé del mé hez. 

Ne mes fé mek 15. Ezüs tö zés Ál ta lá ban ci a ni dos ol da to kat hasz nál nak

16. Ara nyo zás Ál ta lá ban ci a ni dos ol da to kat hasz nál nak

12. táb lá zat: Ci a ni dos mû ve le ti ol da tok

3.8.6 Króm(VI)ve gyü le tek he lyet te sí té se és mi ni ma li zá lá sa

Be ve ze tés A fe lü let ke ze lés hez gyak ran hasz nál nak króm(VI)ve gyü le te ket, pl. króm sa vat. A leg fon to sabb al kal ma zá si 
te rü le tek a kö vet ke zõk:

– de ko ra tív kró mo zás,

– ke mény kró mo zás,

– króm sa vas anó di zá lás,

– kro má tos kon ver zi ós be vo na tok.

A króm(VI)-ot be lég zés sel rák kel tõ nek mi nõ sí tet ték, és elõ írá sok vo nat koz nak hasz ná la tá ra a fe lü let ke ze lés ben,
amely nek fel hasz ná lá sát mi ni ma li zál ni, il let ve csök ken te ni kell, il let ve kor lá to zá sok vo nat koz nak a króm(VI)tar tal mú
ter mé kek re. Az EU je len leg fe lül vizs gál ja a króm-tri oxi dot, és va ló szí nû leg be so ro lá sát mér ge zõ rõl na gyon mér ge zõ re
vál toz tat ja. Ez a Se ve so II Irány el vek ben sze rep lõ ha tár ér té kek szi go rí tá sát vált hat ja ki, ahol 5 ton na fe let ti mennyi ség -
ben hasz nál ják.

A króm(VI)tar tal mú kro mát ré te gek ad hat nak le króm(VI)io no kat, a fe lü let ke zelt ter mék ke ze lé se és hasz ná la ta so rán. 
A fém króm mal érint ke zés ese té ben nin cse nek prob lé mák.

A hor gany zott mun ka da ra bo kat, il let ve szá mos alap anya got (pl. fröccs önt vé nye ket) ál ta lá ban meg fe le lõ kro mát kon -
ver zi ós el já rás sal utó ke ze lik. A meg lé võ króm(VI)-ala pú kon ver zi ós el já rá sok kal lét re ho zott be vo nat szí ne, va la mint a
kor ró zió vé del mük mér té ke köz vet len kap cso lat ban áll vas tag sá guk kal és króm(VI)tar tal muk kal.

Az em lí tett kör nye ze ti, egész sé gi és biz ton sá gi vo nat ko zá sai mi att az eu ró pai irány el vek kor lá toz zák a ter mék ben ma -

ra dó króm(VI)ve gyü le tek mennyi sé gét az au tó-, a vil la mos és az elekt ro ni kai ipar ban [96, EC, 2003, 99, EC, 2000]. Ez a
haj tó erõ a króm(VI)-men tes tech no ló gi ák ki fej lesz té sé hez. Az EU-ban kü lön bö zõ K+F prog ra mok kö ze led nek a be fe je -
zés hez a króm(VI)io nok hasz ná la tá ra vo nat ko zó an.

3.8.7 A ke zelt fe lü le tek rõl a króm(VI)ion fel sza ba du lás mi ni ma li zá lá sa

Le írás A 13. táb lá zat ban lát ha tó, hogy meg fe le lõ fe dõ be vo nat al kal ma zá sa a kro mát ré te gen ele gen dõ ah hoz, hogy
ug rás sze rû en csök kent se a króm(VI)io nok fel sza ba du lá sát.

A króm(VI)io nok fel sza ba du lá sa az utó ke ze lést kö ve tõ öb lí té sek mi nõ sé gé nek is a függ vé nye: az öb lí té se ket úgy kell
meg ter vez ni, hogy el ke rül jék az ab szor be ált kro mát kon ver zi ós ol dat nyo mok vissza ma ra dá sát a ke zelt mun ka da ra bok
fe lü le tén.
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A kö vet ke zõ táb lá zat a kü lön bö zõ szí nû kro mát be vo na tok ból fel sza ba du ló króm(VI)io nok mennyi sé gét mu tat ja, szá -
mos ipa ri, sta tisz ti kai vizs gá lat alap ján.

Szí nes kro mát kon ver zi ós be vo nat tí pu sa Fel sza ba du ló króm(VI)ion

Át tet szõ – kék CrVI 0,05 – 0,1 :g/cm2

Át tet szõ – kék CrI II 0,0 :g/cm2

Sár ga CrVI 0,3-0,6 :g/cm2

Zöld CrVI 0,7-0,9 :g/cm2

Fe ke te CrVI 0,7-1,0 :g/cm2

Sár ga CrVI + fe dõ ré teg 0,1-0,2 :g/cm2

Fe ke te CrVI + fe dõ ré teg 0,02-0,1 :g/cm2

13. táb lá zat: Ke zelt hor gany be vo nat ból fel sza ba du ló króm(VI)ion mennyi sé ge

El ért kör nye ze ti elõ nyök Ke ve sebb króm(VI)ion fel sza ba du lás a kö vet ke zõ ke ze lés nél és a hasz ná lat nál.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Nö vek võ egész sé gi és biz ton sá gi prob lé mák a króm(VI)io nok hasz ná la tá val kap -

cso lat ban, és kü lön bö zõ irány el vek al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ra 

3.8.8 Kró mo zá si tech ni kák
Szá mos ter mék áll ren del ke zés re a ke res ke de lem ben. Leg gyak rab ban króm(VI)tar tal mú ké szít ményt hasz nál nak,

azon ban to xi ci tá sa mi att al kal ma zá sa egy re in kább prob lé más. A leg el ter jed tebb he lyet te sí tõ a króm(III)tar tal mú ké szít -
mény.

A króm(VI)tar tal mú ké szít mé nye ket he lyet te sí tõ anya gok al kal ma zá sa – kü lö nö sen a króm(III)-ala pú kró mo zás – mû -
sza ki és gaz da sá gi okok ból csu pán kor lá to zott mér ték ben ter jedt el.

3.8.8.1 Kró mo zás króm(VI)-ala pú für dõ ben
El ért kör nye ze ti elõ nyök A szenny vi zek ha gyo má nyos szenny víz ke ze lõ be ren de zés ben ke zel he tõk, de a re duk ci ót

cél sze rû a töb bi szenny vi zek kel való el ke ve re dés elõtt el vé gez ni.
A gyen ge áram ki hasz ná lás és a hû té si igény mi att zárt öb lí té si rend szer ben üze mel tet he tõ, több lé pé ses kasz kád öb lí tõ

és be pár ló al kal ma zá sá val.
El len ha tá sok
– Na gyon mér ge zõ az em ber re és a kör nye zet re.
– Ke ze lé sé hez to váb bi ve szé lyes vegy sze rek re van szük ség.
– A ma gas kon cent rá ció mi att az ol dat visz kó zus, ezért a ki hor dás is na gyobb.
– A lég el szí vót lég mo só val kell fel sze rel ni, a króm(VI)tar tal mú ae ro szol el tá vo lí tá sá hoz.
– Az ólom anó dok mi att kép zõ dõ anód iszap ve szé lyes hul la dék.
– A gal ván iszap ólom mal is szennyez ve lesz.
– A króm(VI)ve gyü le tek erõs oxi dá ló sze rek, ta ná csos el kü lö ní tet ten tá rol ni õket.
– A be szá radt króm(VI)tar tal mú elekt ro li tok tü zet okoz hat nak.
Üze mel te té si ada tok A ka tó don a króm le vá lás mel lett je len tõs mennyi sé gû hid ro gén is fej lõ dik, azaz gyen ge az

áram ki hasz ná lás (az áram fel vé tel 85 – 90%-áig ter jed het az áram vesz te ség). Az ol da tot hû te ni kell. A hid ro gén fej lõ dés
mi att króm(VI)tar tal mú ae ro szol ke let ke zik, ami az ol dat és a mun ka da ra bok ke ze lé se kor, a ne he zen szel lõz tet he tõ mun -
ka he lye ken egész sé gi prob lé má kat okoz hat. Pá rol gás csök ken tõ ada lé kok al kal maz ha tók, azon ban ezek ál ta lá ban
PFOS-ala pú ak, ame lyek egész sé gi és kör nye ze ti ve széllyel jár nak.

A rossz szó rás (a le vá lasz tott be vo nat vas tag sá ga nem egyen le tes) és az áram hul lá mos sá gá val szem be ni ér zé keny ség
vi szony lag ma gas se lejt arányt idéz het elõ.

A mun ka da ra bok be vo nat men tes he lye in passzi vá ló dás megy vég be, ami a kor ró zió vé del met szol gál ja 
Al kal maz ha tó ság
– Szé les kör ben, csak nem 3000 be ren de zés ben al kal maz zák vi lág szer te.
– A ke mény vagy mû sza ki kró mo zás hoz ugyan csak al kal maz ha tó ez a tech ni ka.
Gaz da sá gi szem pon tok 
– Az ol dat ol csó.
– Ma gas költ ség gel jár az áram fo gyasz tás, a na gyobb se lejt arány és a szenny víz ke ze lés.
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Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Csak nagy mennyi sé gû ke mény kró mo zás, il let ve csak né hány, ma gas kö ve tel -
mény szin tû de ko ra tív kró mo zás ese té ben áll ren del ke zés re sok fé le tech ni ka. A króm be vo nat-men tes he lyek passzi vá ló -
dá sa.

3.8.8.2 Króm(III)-ala pú kró mo zó el já rá sok
El ért kör nye ze ti elõ nyök A gal ván für dõ 20 g/l kon cent rá ci ó val üze mel, a 200 – 450 g/l króm(VI)tar ta lom mal szem -

ben. Az ol dat ki sebb visz ko zi tá sa mi att a ki hor dás is ki sebb mér té kû. Csök ken a króm(VI)ion ki bo csá tás.
– egy ál ta lán nem, vagy csak ke ve sebb króm(VI)ve gyü le tet kell tá rol ni, ke zel ni vagy hasz nál ni,
– a szenny víz ke ze lés nél ke let ke zõ iszap mennyi sé ge ti ze dé re – har min ca dá ra csök ken,
– az ener gia fel hasz ná lás kb. 30% -kal csök ken,
– nincs szük ség vegy szer re a króm(VI)io nok re duk ci ó já hoz,
– nincs szük ség pá rol gás gát ló ra, az ae ro szol kép zõ dés meg aka dá lyo zá sá hoz,
– csök ken nek a kö ve tel mé nyek a szennye zett le ve gõ ke ze lé sé re vo nat ko zó an.
El len ha tá sok Nem is me re te sek ká ros ha tá sok.
Üze mel te té si ada tok A króm(VI)ion tar tal mú für dõ ben le vá lasz tott be vo nat tól el té rõ szín és a kü lön bö zõ té te lek ese -

ten kén ti szín el té ré se mi att rég óta meg lé võ prob lé má kat az új ol da tok job bá ra meg ol dot ták. Eze ket a prob lé má kat, va la -
mint a für dõ gyen ge meg bíz ha tó sá gát és rö vid élet tar ta mát, ak tív sze nes szû rés és ion cse re, va la mint az elõ zõ ká dak ból a
kri ti kus prob lé mát je len tõ ol dat át hor dás mi ni ma li zá lá sa se gít sé gé vel már le gyõz ték.

A króm(III)-ala pú ol da tok ban el mé le ti leg az anó don klór gáz fej lõ dik, emi att az ol dat ban AOX (ad szor be ál ha tó szer -
ves ha lo ge nid) ke let ke zik, ami a szenny víz be, majd a kör nye zet be ke rül het. A gya kor lat ban ez 20 év óta sza ba da lom mal
vé dett vegy sze rek hoz zá adá sá val kéz ben tart ha tó.

A króm(III)-as für dõ nem passzi vál ja a be vo nat men tes he lye ket. Rosszabb kor ró zió ál ló ság ról szá mol tak be, ami va ló -
szí nû leg a nik kel men tes vagy vé kony nik kel be vo na tú fe lü le tek mi att ala kult ki. Ami kor üre ges vagy fu ra tos mun ka da ra -
bo kat (pl. csö vet) kró moz nak, ügyel ni kell a kész mun ka da ra bok kor ró zió vé del mé re. Ez meg old ha tó a sa vas für dõ gyors
és ala pos le öb lí té sé vel, majd meg fe le lõ szer ves ol dat ban vég zett utó ke ze lés sel, eset leg ala csony króm(VI)tar tal mú ol -
dat ban passz ivá lás sal (ez mér sék li a króm(VI)-men tes rend szer elõ nye it).

A dol go zók be ta ní tá sát és na gyobb fokú fo lya mat el len õr zést igé nyel. A fo lya mat el len õr zés ha son ló, mint ami lyen a
fé nyes nik ke le zés nél szük sé ges.

A be vo nat vas tag sá ga ugyan az zal a mû szer rel mér he tõ (pl. co u lomb me ter, rönt gen diff rak ció).
Az ala cso nyabb áram sû rû ség könnyebb, ol csóbb szer szá mo kat és hu zalt igé nyel.
A se lejt arány 5-10 %-ról 0,5 %-ra csök kent a króm(III)-ala pú elekt ro lit jobb szó ró ké pes sé ge, na gyobb áram ki hasz ná -

lá sa és a táp áram hul lá mos sá gá val szem be ni ki sebb ér zé keny sé ge kö vet kez té ben, mi köz ben a be vo nat ke vés bé dur va
(azaz a meg égés a ma ga sabb áram sû rû sé gû he lye ken), és csök ken a fe hér fol to so dás („whi te was hing”) is, áram meg sza -
ka dás ese tén.

Al kal maz ha tó ság A ke mény kró mo zás nem he lyet te sít he tõ. Nem he lyet te sít he tõk bi zo nyos kor ró zió ál ló sá gi al kal -
ma zá si te rü le ten sem, pl. ahol a CASS kö ve tel mé nyek meg ha lad ják a 16 órát.

A króm(VI)-ala pú für dõ ben le vá lasz tott be vo nat tal köz vet le nül össze ha son lít va a szí ne eny hén sár gás ár nya la tú.
A színt és a kor ró zió ál ló sá got a na gyobb mennyi ség ben gyár tott ter mé kek nél el fo gad ták, pl. tûz he lyek ese té ben,

olyan mun ka da ra bok nál, ame lyek ma gas hõ mér sék let nek és erõ sen lú gos, il let ve sa vas sú ro ló sze rek ha tá sá nak van nak
ki té ve. Si ke re sen al kal maz zák ezt a für dõt, a vevõ bi zal má nak el vesz té se nél kül.

Gaz da sá gi szem pon tok Az egy sze ri költ sé gek a régi króm(VI)-os króm für dõ el he lye zé sét, a kád ólom bé lé sé nek
PVD–re cse ré lé sét, va la mint az an ti mon nal öt vö zött ólom anód gra fit tal he lyet te sí té sét je len tik. Ion cse ré lõ rend szer
szük sé ges a fém szennye zõk el tá vo lí tá sá hoz, amely ben a gyan tát kb. há rom éven te kell ki cse rél ni. Az alap vegy sze rek
drá gáb bak.

Eze ket a költ sé ge ket az aláb bi ak több mint el len sú lyoz zák:
– 30 %-os ener gia meg ta ka rí tás,
– csök ken a se lejt arány,
– a szi lárd hul la dék mennyi sé gé nek és el he lye zé si költ sé gé nek csök ke né se,
– ala cso nyabb szenny víz ke ze lé si költ sé gek (nincs szük ség Cr(VI)io nok re duk ci ó já ra),
– ki sebb igény a le ve gõ szennye zett ség el len õr zé sé re,
– csök ken az igény a dol go zók or vo si vizs gá la tá ra,
– je len tõ sen csök ken a dol go zók meg be te ge dé sé nek ve szé lye.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Csök ken az al kal ma zot tak meg be te ge dé sé nek ve szé lye. Csök ken nek az egész ség -

ügyi és mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek, va la mint az ae ro szol fej lõ dés el foj tá sá nak, a lég tisz tí tás nak, a mun ka he lyi le ve -
gõ ben a króm(VI)io nok kon cent rá ci ó ja el len õr zé sé nek, to váb bá a dol go zók or vo si vizs gá la tá nak költ sé gei.

Össze sít ve költ ség-ha té kony.
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3.8.9 Króm men tes el já rá sok – egyéb gal va ni zá ló el já rá sok
Az el já rá sok át te kin té sét ld. a 14. táb lá zat ban, lent. A ke mény kró mo zást he lyet te sí tõ nik kel-wolf ram-szi lí ci um kom -

po zit be vo nat le vá lasz tá sa még kí sér le ti stá di um ban van. Spe ci á lis al kal ma zá si te rü le tek hez, al ter na tí va ként a ké mi ai
nik kel be vo nat is szó ba jö het. A nik kel-wolf ram öt vö ze tet csak tam pon gal va ni zá lás hoz al kal maz zák. A ke mény króm
né hány he lyen WC-Ni(Co)Cr/Cr2O3 öt vö zet tel, vagy plaz ma szó rás sal he lyet te sít he tõ. Mind ezen el já rá sok al kal ma zá sa
csak kü lön le ges ese tek ben ajánl ha tó.

Le het sé ges króm men tes he lyet te sí tés Meg jegy zé sek

Elekt ro ké mi ai

nik kel
Nik kel-wolf ram-bór Ha gyo má nyos gal va ni zá ló be ren de zés szük sé ges, és a ha -

gyo má nyos nik kel für dõk höz ha son ló an mû kö dik; költ sé -
ge sebb le het, mint a króm(VI)-ala pú

Nik kel-wolf ram-szi lí ci um-kar bid A le vá lá si se bes ség és a ka tó dos áram ki hasz ná lás na -
gyobb le het; a für dõ szó ró ké pes sé ge és a be vo nat ko pás -
ál ló sá ga jobb le het; költ sé ge sebb le het, mint a
Cr(VI)-ala pú

Ón-nik kel Erõs sa vak ban is jó kor ró zió ál ló ság, 320 °C fö lött vé dõ -
ké pes sé ge rom lik, ko pás ál ló sá ga gyen gébb, mint a
Cr(VI)-ala púé.

Nik kel-vas-ko balt A vegy szer for gal ma zók azt ál lít ják, hogy ko pás ál ló sá ga
két sze re se, kor ró zió ál ló sá ga 2,6-szo ro sa a króm(VI)-ala -
pú für dõ bõl le vá lasz tott nak; ugyan az a szín ér he tõ el vele.

Nik kel-wolf ram-ko balt Nem tar tal maz klo ri dot, il let ve erõs kel át kép zõt; füg gesz -
tett és tö meg gal va ni zá lás hoz egy aránt hasz nál ha tó; jó a
kor ró zió ál ló sá ga, ki vé ve a ten ge ri kör nye ze tet; fol to sod -
hat; am mó ni u mi ont tar tal maz.

Nik kel men tes be -

vo nat
Ón-ko balt 3 ke res ke del mi for rás ról szá mol tak be, kü lön bö zõ jel lem -

zõk kel:
- Le vá lasz tás nik kel re; csak de ko ra tív
- Le vá lasz tás de ko ra tív nik kel re és nik kel öt vö zet re; füg -

gesz tett mun ka da ra bok hoz al kal maz ha tó; eny hén lú gos
- Jó szín, hal vány kék szín ár nya lat; am mó ni um ion-men -

tes; flu o rid men tes; klo rid men tes.

Ko balt-fosz for Rend kí vül ke mény, na no kris tá lyos be vo nat;
Mó do sí tott egyen áram mal (pó lus vál tás, pul zá lás) na no -
kris tá lyos be vo na tot vá lasz ta nak le.

Ké mi ai Ké mi ai nik kel:
– nik kel-wolf ram
– nik kel-bór
– nik kel-gyé mánt kom po zit
– nik kel-fosz for
– nik kel-po li-tet raf lu or-eti lén

Va ló szí nû leg ke vés bé ke mény és ko pás ál ló, mint a
Cr(VI)tar tal mú elekt ro lit ból le vá lasz tott.
A sar ko kon nem vá lik le.

Egyéb 

mód sze rek

HVOF (nagy se bes sé gû oxi gén nel dú -

sí tott tü ze lõ anyag) ter mi kus szó rás

Ke mény sé ge és ko pás ál ló sá ga ha son ló a Cr(VI)tar tal mú
elekt ro lit ból le vá lasz tott hoz.
Egye nes su gár ban („lá tó su gár ban”) vi he tõ fel a be vo nat
csu pán.

Fi zi kai rá gõ zö lé ses le vá lasz tás (PVD)
– ti tán-nit rid

Ke mény sé ge na gyobb, mint a Cr(VI) )tar tal mú elekt ro lit -
ból le vá lasz tot té, még vé ko nyabb be vo nat ese tén is; kor -
ró zió ál ló sá ga gyen gébb.

Ion su ga ras PVD Egye nes su ga rú fel vi tel; vé ko nyabb be vo nat tal ugyan -
azok a tu laj don sá gok ér he tõk el, mint az egyéb, vas ta -
gabb be vo na tok kal.

240 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



Le het sé ges króm men tes he lyet te sí tés Meg jegy zé sek

Plaz ma szó rás
– ti tán kar bid

Alu mí ni um, acél, szén acél, ti tán alap anya gok.

Ké mi ai rá gõ zö lé ses le vá lasz tás Vá ku um ban tör té nõ le vá lasz tás; nem kor lá to zó dik az
egye nes su gár ra; sa vak nak el len ál ló; nagy le vá lasz tá si se -
bes ség.

Ion be ül te tés Io no kat ül tet nek be – nincs be vo nat vas tag ság; nem kor -
lá to zó dik az egye nes su gár ra.

Por be vo na tok Vá ku um fé me zés (PVD) – meg fe lel az OEM jár mû ke rék
ipa ri vizs gá la ti kö ve tel mé nyek nek, be le ért ve az ASTM
B117, GM4472P, GM9508P, és GM6 elõ írá so kat

Lé ze res be vo nat ki ala kí tás Nem kor lá to zó dik az egye nes su gár ra; nik kel-kar bid-be -
vo nat.

14. táb lá zat: A ke mény és de ko ra tív kró mo zó elekt ro li to kat he lyet te sí tõ króm men tes el já rá sok össze fog la lá sa

3.8.10 Króm tar tal mú kon ver zi ós ré te gek
Az el já rást szé les kör ben al kal maz zák. Az ELV (roncs au tók ra vo nat ko zó) és a REEE (elekt ro ni kai és elekt ro mos be -

ren de zé sek ben lévõ bi zo nyos ve szé lyes anya gok hasz ná la tá ra vo nat ko zó) Irány el vek ösz tön zé se foly tán szá mos fej lesz -
tõi mun ka irá nyul vi lág szer te a Cr(VI)io nok ki vál tá sá ra. Fo lya ma to san je len nek meg köz le mé nyek az el ért elõ re lé pé sek -
rõl és le he tõ sé gek rõl. Né hány be je len tés sze rint a jövõ az al ter na tív anya go ké, il let ve a cink öt vö ze te ké, ame lyek a hor -
gany be vo na to kat he lyet te sí tik.

3.8.10.1 Króm(VI)-ala pú el já rá sok
Le írás Szé les kör ben al kal ma zott tech ni ka, gyak ran a hor gany zás sal kap csol ják össze. Réz, sár ga réz és bronz mun ka -

da ra bok passzi vá lá sá hoz hasz nál ják, ami ked ve zõbb a ké mi ai fé nye sí tés nél, mi vel ke ve sebb gáz kép zõ dik. Al kal maz zák 
mag né zi um hoz és öt vö ze te i hez is.

Szé les kör ben al kal maz zák por be vo na tok le vá lasz tá sa elõtt, ha bár ala csony króm(VI)tar tal mú ol da tok áll nak ren del -
ke zés re, a he lyet te sí tõ el já rá sok le írá sa alább ta lál ha tó.

El ért kör nye ze ti elõ nyök 
Az ala csony króm(VI)tar tal mú ol da tok csök ken tik a ká ros ha tá so kat.
A Cr(VI)tar tal mú ol da tok ki sebb kon cent rá ci ó val és ala cso nyabb hõ mér sék le ten mû köd nek, mint a leg több he lyet te -

sí tõ el já rás.
A Cr(VI)io nok könnyen re du kál ha tók és le csap ha tók a ha gyo má nyos szenny víz ke ze lõ be ren de zé sek ben.
Üze mel te té si ada tok Al kal ma zá sa könnyû.
Gaz da sá gi szem pon tok Na gyon ol csó.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Költ ség meg ta ka rí tás, könnyû hasz ná lat, jó kor ró zió ál ló ság.

3.8.10.2 Króm(III)-ala pú kon ver zi ós el já rá sok
Le írás A króm(III)-ala pú kon ver zi ós be vo na tok vé del mi me cha niz mu sa még nincs tel jes mér ték ben tisz táz va. Vi sel -

ke dé sük azt mu tat ja, hogy a vé de lem alap ve tõ en a be vo na tok fi zi kai gát sze re pé nek kö szön he tõ, mi vel a be vo nat nem ér -
zé keny a ké sõb bi hõ sokk ra. A 13. táb lá zat ból lát ha tó, hogy hasz ná lat so rán nem sza ba dul fel króm(III)ion a mun ka da rab
fe lü le té rõl. 

Bi zo nyos Cr(III)-ala pú kon ver zi ós be vo na tok ki emel ke dõ tu laj don sá gú ak, és össze mér he tõk a nor mál Cr(VI)-ala pú
kon ver zi ós be vo na tok kal, ha öt vö zet gal va ni zá lás sal és/vagy to váb bi be vo na tok le vá lasz tá sá val kap csol ják össze.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Nem al kal maz nak króm(VI)ve gyü le te ket, és nem is sza ba dul fel.
El len ha tá sok Egyéb fé mek hasz ná la tá val, il let ve fel sza ba du lá sá val jár hat, mint pl. ko balt.
Kon cent rá ci ó ja kb. tíz sze re se a Cr(VI)ion kon cent rá ci ó nak a kon ver zi ós ré teg ben, több fi gyel met igé nyel a ki hor dás

mi ni ma li zá lás hoz, és a min den bi zonnyal több szenny víz ke ze lés hez.
Al kal maz ha tó ság Az ezek kel az el já rá sok kal el ér he tõ kor ró zió vé de lem az át tet szõ kék és az iri zá ló sár ga,

króm(VI)-ala pú fe lü let ke ze lés sel el ér he tõ nek fe lel meg. Ha bár a króm(III)-ala pú be vo nat je len leg meg ha lad hat ja a
króm(VI)-os el já rá sok kal el ér he tõ kor ró zió ál ló sá got e szí nek ese té ben, nem ké pe sek he lyet te sí te ni azt a bar na, az oliv és
a fe ke te szí nek ese té ben. To váb bi be vo na tok al kal ma zá sá val kor ró zió ál ló sá guk el éri, sõt meg ha lad ja a króm(VI)-ala pú
be vo na to két.
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Gaz da sá gi szem pon tok Nem áll nak ren del ke zés re ada tok az el já rás költ sé ge i rõl. Meg ta ka rí tá sok je lent kez het nek az
ala cso nyabb szenny víz ke ze lé si, lég mo sá si költ sé gek kö vet kez té ben és az egész ség ügyi koc ká za tok csök ke né sé vel.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A 2003/53/EK End-of-li fe ve hic les (267/2004.(IX.23.) Korm. ren de let a hul la dék -
ká vált gép jár mû vek rõl) il let ve a 2002/95/EC Rest ric ti on of Ha zar do us Subs tan ces (16/2004.(X.8.) KvVM ren de let az
egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek ben való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá ról) irány el vek.

Csök ken nek az egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek is, va la mint a pá rol gás csök ken tés, a lég el szí vás és a mun ka he -
lyi le ve gõ ben lévõ króm io nok kon cent rá ci ó ja el len õr zé sé nek költ sé gei.

3.8.10.3 Króm men tes kon ver zi ós el já rá sok
Le írás A króm men tes el já rá sok szer ves cir kó ni um-flu o rid, ti tán-flu o rid vagy szer ves szi lí ci um szár ma zék (szi lán) ve -

gyü le tek kel vég zett ke ze lé sen ala pul nak. Szük ség le het po li mer fe dõ ré teg re az elõ írt kor ró zió ál ló ság el éré sé hez. Lé tez -
nek fe ke te szí ne zõ el já rá sok, me lye ket tö mí tés sel vagy fe dõ ré teg gel kell ki egé szí te ni a meg fe le lõ ki né zet, il let ve kor ró -
zió ál ló ság el éré se ér de ké ben.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Króm(VI)ion fel sza ba du lás mi ni ma li zá lá sa, il let ve el ke rü lé se.
El len ha tá sok A króm men tes kon ver zi ós be vo na tok ugyan olyan mér ge zõ ek le het nek, mint a króm(VI)-ala pú ak.
Al kal maz ha tó ság A ke res ke de lem ben kap ha tó króm men tes ol da tok még nem tel je sen ké pe sek a kro mát kon ver zi ós

be vo na tok kal azo nos kor ró zió vé del met biz to sí ta ni a cink és alu mí ni um fe lü le te ken. Ezek nek az új el já rá sok nak az al kal -
maz ha tó sá ga a mû sza ki és/vagy de ko ra tív cé lok ra al kal ma zott fes ték ré te gek ta pa dá sá nak elõ se gí té sé re már jól be vált.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Mint a 3.8.6 pont.

3.8.11 Csi szo lás és po lí ro zás
Le írás A sa vas réz elekt ro li tok ki tû nõ ki egyen lí tõ ké pes ség gel ren del kez nek. Né hány eset ben fel hasz nál ha tó a csi szo -

lás és a po lí ro zás he lyet te sí té sé re.
El ért kör nye ze ti elõ nyök He lyet te sí ti a port ki bo csá tó és zajt oko zó csi szo lást és po lí ro zást.
El len ha tá sok Meg nõ nek a szenny víz ke ze lé si igé nyek.
Al kal maz ha tó ság De ko ra tív nik ke le zés és re ze zés elõtt álló mun ka da ra bok hoz al kal maz ha tó.
Gaz da sá gi szem pon tok A csi szo lás hoz és po lí ro zás hoz szük sé ges be ru há zást a sa vas re ze zést le he tõ vé tevõ be ru há -

zás he lyet te sí ti.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Egy sze rû söd nek az egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek.

3.8.12  Zsír ta la ní tás mód jai, il let ve he lyet te sí té se

3.8.12.1 Me cha ni kai elõ tisz tí tás – cent ri fu gá lás
Le írás A fe les le ges olaj és zsír me cha ni kai úton el tá vo lít ha tó (pl. cent ri fu gá lás sal), az egyéb zsír ta la ní tá si lé pé sek (pl.

ké mi ai vagy old ósze res) elõtt.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Meg nyújt ja a zsír ta la ní tó ol da tok élet tar ta mát. Vegy szer és egyéb rá for dí tás meg ta ka rí tá sa. 

Csök ken a ke let ke zett hul la dé kok mennyi sé ge.
El len ha tá sok A cent ri fu gá lás ener gia költ sé ge.
Üze mel te té si ada tok A kis mé re tû mun ka da ra bo kon lévõ olaj film dön tõ több sé ge cent ri fu gá lis erõ vel el tá vo lít ha tó,

fel té ve, ha a mun ka da ra bok de for má ció nél kül el vi se lik a me cha ni kai ter he lést, pl. a csa va rok, csap sze gek, anya csa va -
rok, és sze gek. Leg több eset ben az el tá vo lí tott olaj szû rés ré vén vissza nyer he tõ. Gyak ran a mun ka da ra bok me le gí té sé vel
csök ken tik az olaj visz ko zi tá sát. A mun ka da ra bok tönk re me het nek, a de ko ra tív ke ze lés elõtt a fe lü let meg sé rül het.

Al kal maz ha tó ság A kis mé re tû, ola jos mun ka da ra bok, ame lye ket rend sze rint dob ban ke zel nek. Cent ri fu gá lás elõtt a
mun ka da ra bok me le gí té sé re ener gi át hasz nál nak fel.

3.8.12.2 Old ósze res zsír ta la ní tás
El len ha tá sok Mi vel egyes kló ro zott szén hid ro gé ne ket po ten ci á li san rák kel tõ nek és a lég tér be tör té nõ emisszi ó val

kap cso lat ban prob lé más nak mi nõ sí tet tek, al kal ma zá suk erõ sen kor lá to zott. Az al ter na tív ol dó sze rek gyú lé ko nyak. Al -
kal ma zá suk és el len õr zé sük az ol dó sze rek fel hasz ná lá sá val vég zett fe lü let ke ze lés re vo nat ko zó BAT re fe ren cia do ku -
men tum ban ta lál ha tó.

Üze mel te té si ada tok Jó tisz tí tá si ha tás fok, gyors szá ra dás.
Al kal maz ha tó ság Csak nem uni ver zá li san al kal maz ha tó.

3.8.12.3 Ké mi ai zsír ta la ní tás vi zes ol da tok ban
Le írás Ez az al fe je zet a ci a nid-men tes, vi zes ol da tok ban vég zett zsír ta la ní tás ra vo nat ko zik.
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El ért kör nye ze ti elõ nyök A sa va kat és a lú go kat egy sze rû és könnyû ke zel ni, ki vé ve, ha erõs kel át kép zõk van nak je -
len (ld. EDTA, 3.8.1 pont).

El len ha tá sok A mû ve le ti ká dak 50 – 90 °C –on üze mel nek, szük ség le het a víz gõz, va la mint a lú gos vagy sa vas gõ zök 
el tá vo lí tá sá ra.

A ki me rült sa vas vagy lú gos ol da to kat ál ta lá ban kü lön ke ze lik, mi vel nagy pH vál to zást okoz hat nak, és ezért a fo lya -
ma tos szenny víz ke ze lõ be ren de zé sek nem al kal ma sak az ár tal mat la ní tá suk ra.

Szük sé ges le het a tisz tí tó ol da to kat a töb bi mû ve le ti ol da tok tól el kü lö ní te ni, ha a zsír ta la ní tó ol da tok ban lévõ nagy
mennyi sé gû fe lü let ak tív ada lék meg za var ja a szenny víz ke ze lõ be ren de zés mû kö dé sét 

Üze mel te té si ada tok A mû ve le ti ol dat élet tar ta ma rö vid, a ke zelt mun ka da ra bok, va la mint az el tá vo lí tott olaj és zsír
mennyi sé gé tõl füg gõ en.

Al kal maz ha tó ság Az összes be ren de zés nél, a leg több eset ben. A cink és alu mí ni um tisz tí tá sá hoz al kal ma zott ol da -
tok nak csak nem sem le ges nek kell len ni ük.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A vi zes bá zi sú zsír ta la ní tó sze rek jól be vált al ter na tí vát je len te nek az old ósze res
rend sze rek kel szem ben, csak nem az összes eset ben.

Pél da üze mek Szé les kör ben al kal maz zák.

3.8.12.4 In sta bil emul zi ós (de mul ge á ló) zsír ta la ní tás
Le írás Vi zes ol dat ban vég zett ké mi ai zsír ta la ní tás. A de mul ge á ló zsír ta la ní tó ol da tok ban hasz nált fe lü let ak tív ada lé -

kok nem ké pez nek sta bil emul zi ót az el tá vo lí tott ola jok kal és zsí rok kal. A zsír ta la ní tó ká da kat egy tá ro ló tar tály ba ürí tik
(ami ál ta lá ban több kád hoz tar to zik), a fe lü le ten úszó ola jok és az üle dé kek el tá vo lí tá sá hoz. A de mul ge á ló tisz tí tó ol dat
az erõs ke ve re dés meg szûn té vel szét vá lik, ezért egy sze rû me cha ni kai esz kö zök (sze pa rá to rok) hasz nál ha tók az olaj el tá -
vo lí tá sá ra. A tá ro ló tar tály se gít sé gé vel vég zett fo lya ma tos szennye zés el tá vo lí tás és a tisz tí tott zsír ta la ní tó ol da tok nak a
mun ka kád ba vissza táp lá lá sa ré vén hosszú élet tar tam ér he tõ el. A de mul ge á ló zsír ta la ní tó rend sze rek ez ál tal komp ro -
misszu mot te rem te nek a zsír ta la ní tó be ren de zé sek re vo nat ko zó két kö ve tel mény kö zött: ki sebb (de még ele gen dõ) olaj -
fel ve võ ka pa ci tá sú ak, mint az erõ sen emul ge á ló zsír ta la ní tó für dõk; azon ban lé nye ge sen könnyeb ben re ge ne rál ha tók és
új ra hasz no sít ha tók. Az al kal ma zan dó rend sze rek vá lasz té ka ezek bõl a tu laj don sá gok ból adó dik.

12. ábra: In sta bil emul zi ós zsír ta la ní tó rend szer, tisz tí tó ol dat tá ro ló tar tállyal
El ért kör nye ze ti elõ nyök A tisz tí tás hoz szük sé ges vegy szer és ener gia fel hasz ná lás mi ni ma li zá lá sa.
El len ha tá sok To váb bi cse kély ener gia fel hasz ná lás a szi vattyú zás hoz és az olaj vissza nye rés hez.
Üze mel te té si ada tok A de mul ge á ló rend szer elõ nye az, hogy az ol dat fo lya ma to san fris sül, az olaj el tá vo lí tá sá nak kö -

szön he tõ en.
Az in sta bil emul zi ós zsír ta la ní tás után zsír / olaj film ma rad a dob fa lán – kü lö nö sen az elsõ zsír ta la ní tó ban. Ezt a fil -

met a dob vé gig vi he ti a sor összes kád já ba. Az in sta bil emul zi ós tisz tí tó ol da tok ból szár ma zó zsír / olaj film rá vál hat az
ion cse ré lõ gyan tá ra, ha az üzem ben ion cse ré lõk kel mû kö dõ vissza for ga tá sos öb lí tõ rend szert hasz nál nak. Ez a prob lé ma
sta bil emul zió ese tén nem áll fenn.

Al kal maz ha tó ság Szá mos eset for dul elõ a gya kor lat ban, ami kor a de mul ge á ló zsír ta la ní tó rend sze rek re át ál lás ki elé -
gí tõ tisz tí tást ered mé nyez.

Azok a mun ka da ra bok, ame lyek fe lü le tén erõ sen ta pa dó szennye zõ dés, na gyon visz kó zus ola jok vagy zsí rok ta lál ha -
tók, de mul ge á ló rend sze rek kel nem tisz tít ha tók.

Elõ nyö sen al kal maz ha tó elõ zsír ta la ní tás ra, utá na az emul ge á ló zsír ta la ní tó ban a vég sõ tisz tí tás (a do bok fe lü le tén is)
gaz da sá go san el vé gez he tõ, mi vel ez utób bi ter he lé se je len tõ sen csök ken (ld. a 3.8.12.7. pon tot).
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Az erõ sen emul ge á ló ha tá sú rend sze rek zsír ta la ní tó ké pes sé ge jobb, azon ban ne he zeb ben bont ha tók, re ge ne rál ha tók.
Az al kal maz ha tó sá got min den eset ben elõ ze te sen meg kell vizs gál ni.

Gaz da sá gi szem pon tok Az ilyen be ren de zés be ru há zá si költ sé ge ma gas le het, kü lö nö sen, ha a 3.9.10 pont ban is mer -
te tett kar ban tar tá si le he tõ sé ge ket is fi gye lem be ve szik. A komp lett be ren de zés meg va ló sí tá sa va ló szí nû leg csak ak kor
gaz da sá gos, ha a mû ve le ti sor, va la mint az el tá vo lí tan dó olaj és zsír mennyi sé ge nagy.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk To vább fej lesz tett, nap ja ink mû sza ki szín vo na lá nak meg fe le lõ fo lya mat irá nyí tás.

3.8.12.5 Bi o ló gi ai zsír ta la ní tás
Le írás Ma gyar or szá gon je len leg nem al kal maz zák. A ké mi ai zsír ta la ní tó rend sze rek hez ha son ló an, ez is könnyen

kar ban tart ha tó ol dat. A mun ka da ra bo kat be he lye zik az eny hén lú gos emul ge á ló sze re ket tar tal ma zó mû ve le ti ol dat ba.

Eb ben az eset ben a mû ve le ti hõ mér sék let ala csony (kb. 45 °C). Az ol dat tar tal maz fe lü let ak tív ada lé ko kat az olaj és az
egyéb szennye zõ dés fe lü let rõl el tá vo lí tá sá hoz és emul ge á lá sá hoz, ter mé szet ben elõ for du ló mik ro or ga niz mu so kat az
ola jok szén di oxid dá és víz zé le bon tá sá ra, va la mint táp anya go kat a mik ro or ga niz mu sok szá má ra. Ala csony se bes ség gel
le ve gõt bu bo ré kol tat nak be az ol dat ba, hogy a rend szer ae rob ma rad jon. Az ol da tot fo lya ma to san ke ring te tik egy puf fer
ká don át, ami a mik ro or ga niz mu so kat tar tal maz za, és ahol a táp anya go kat és egyéb vegy sze re ket be ada gol ják. Az ol dat
ön re ge ne rá ló, csu pán ke vés isza pot kell idõn ként el tá vo lí ta ni a puf fer-kád ból.

Az ilyen bi o ló gi ai zsír ta la ní tó el já rá sok nak több vál to za ta is lé te zik. Né hány al kal ma zás ese té ben ma gát a zsír ta la ní tó
ká dat hasz nál ják bio re ak tor ként, és a zsír ta la ní tan dó mun ka da ra bo kat be márt ják ebbe a bio massza-tar tal mú ol dat ba.
Két lé pé ses el já rás ként mû köd tet he tõ, az elõ zsír ta la ní tó ként al kal ma zott nor mál lú gos, vi zes bá zi sú tisz tí tást a kom bi nált
bi o ló gi ai zsír ta la ní tás/öb lí tés kö ve ti, ahol a für dõ maga a bio re ak tor.

13. ábra: Vi zes bá zi sú, bi o ló gi ai zsír ta la ní tó el já rás

El ért kör nye ze ti elõ nyök

– Sem le ges pH–n, ala csony, kb. 45 °C hõ mér sék le ten üze mel.

– Ki sebb vegy szer fel hasz ná lást és rit kább ol dat cse rét igé nyel.

– A ki me rült zsír ta la ní tó ol dat sem le ge sí tés hez ke ve sebb vegy szer szük sé ges, a fe lü let ak tív ada lé kok ha tá sa ki sebb
mér té kû a szenny víz ke ze lés re.

– Ke ve sebb ve szé lyes anya got hasz nál nak fel a mun ka he lyen.

– Csök ken a fe lü let ke ze lõ sor nak a ki me rült ol da tok cse ré jé hez szük sé ges le ál lá si ide je.

– Egyen le tes zsír ta la ní tá si mi nõ sé get biz to sít, szem ben a rö vid élet tar ta mú, vál to zó mi nõ sé gû ké mi ai zsír ta la ní tás sal.

– Ke ve sebb pá rol gá si vesz te ség, ezért ki sebb igény a víz gõz el tá vo lí tá sá ra.

El len ha tá sok Ez a ke ze lés nem min den olaj hoz és zsír hoz meg fe le lõ.
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Üze mel te té si ada tok
– Egyen le tes zsír ta la ní tá si mi nõ sé get biz to sít, szem ben a rö vid élet tar ta mú, vál to zó mi nõ sé gû ké mi ai zsír ta la ní tás sal.
– Nem min den olaj, il let ve zsír faj tá hoz meg fe le lõ (va ló szí nû leg prob lé ma me rül fel a kén tar tal mú ola jok ese té ben).
– A meg fe le lõ fe lü let ak tív anyag ki vá lasz tá sa na gyon fon tos. Leg alább rész ben el len ál ló nak kell len nie a mik ro or ga -

niz mu sok le bon tó te vé keny sé gé vel szem ben.
= Né hány al kal ma zá si eset ben a zsír ta la ní tó ol dat ban lévõ bio massza ki hor dás sal át ke rül het a kö vet ke zõ mû ve le ti

fá zi sok ba, mi nõ sé gi prob lé má kat okoz va a fe lü let ke ze lés nél
= A bi o ló gi ai fo lya mat le áll hat már kis mennyi sé gû za va ró anyag (pl. ci a nid- vagy réz io nok, AOX (ab szor be ál ha tó

szer ves ha lo ge ni dek), stb.) be ke rü lé se kor is.
= A rend szer nem al kal mas bi zo nyos csi szo ló pasz ták el tá vo lí tá sá ra.
= A rend szer fo lya ma tos olaj vagy kü lön táp anyag be vi telt igé nyel, ha há rom nap nál hosszabb ide ig le áll a mun ka.
= A rend szer tisz tí tá si mi nõ sé ge nem meg fe le lõ, ha ma gas hõ mér sék le tû zsír ta la ní tás ra van szük ség (pl. csi szolt

mun ka da ra bok ese té ben).
Al kal maz ha tó ság Ld. az üze mel te té si ada to kat, fent. Be ve ze tés elõtt cél sze rû az összes al kal ma zá si te rü le tet meg -

vizs gál ni. Ele gen dõ szá mú ilyen tech ni kát al kal ma zó be ren de zést al kal maz nak ah hoz, hogy meg fe le lõ ta pasz ta lat ala -
kul jon ki az egyes al kal ma zá si te rü le tek re vo nat ko zó an.

Gaz da sá gi szem pon tok Egy kö ze pes mé re tû bér gal va ni zá ló üzem 15-20 %-os faj la gos ke ze lé si költ ség csök ke nés rõl
szá molt be a zsír ta la ní tás ra/öb lí tés re/pá co lás ra vo nat ko zó an, mi u tán a ha gyo má nyos, vi zes bá zi sú, for ró, ké mi ai zsír ta la -
ní tó ju kat bi o ló gi ai zsír ta la ní tó ra cse rél ték le. Ezek az ada tok nem tar tal maz zák a víz re, ener gi á ra, az ol dat ké szí tés re for -
dí tott rö vi debb idõ höz tar to zó mun ka erõ re vo nat ko zó meg ta ka rí tá so kat, a meg nö ve ke dett ha tás fo kot (sor le ál lás), és a fo -
lya mat na gyobb tel je sít mé nyét (ke ve sebb se lejt).

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk
– Csök ken a fe lü let ke ze lõ sor - zsír ta la ní tó ol dat cse ré je mi att szük sé ges - le ál lá si ide je.
– Csök ken a mun ka he lyen hasz nált ve szé lyes anya gok mennyi sé ge (ki vált ja az erõ sen lú gos, ma gas fe lü let ak tív

anyag kon cent rá ci ó jú ol da to kat).
– 80%-kal csök ken a tisz tí tás hoz kap cso ló dó szenny vi zek ke ze lés bõl szár ma zó iszap mennyi sé ge.
– Csök ken nek a költ sé gek. 

3.8.12.6 Ult ra han gos tisz tí tás
Le írás Ult ra han gos zsír ta la ní tást al kal maz nak, hogy a mun ka da rab fe lü le tén tur bu len ci át in du kál ja nak, ami el tá vo lít -

ja a szennye zõ anya go kat a fe lü let rõl. 
Egy pél da ese té ben a zsír ta la ní tó ol dat szi li kát men tes, sem le ges pH-jú, el tá vo lít ja a csi szo ló pasz tát:

üze mel te té si hõ mér sék let: 65 – 75 °C
für dõ élet tar ta ma: 1 hét
ult ra hang ener gi á ja: 1.200 – 2.000 W/250 li ter
El ért kör nye ze ti elõ nyök Ha té ko nyabb tisz tí tás, ke vés bé ve szé lyes vegy sze rek kel. A ke let ke zõ szenny víz sem le ges

(7,2 – 7,4) pH-jú.
El len ha tá sok A szenny víz fosz fá to kat, fe lü let ak tív anya go kat, csi szo ló pasz tát és fém io no kat (réz- és cink io no kat)

tar tal maz.
Üze mel te té si ada tok A mû ve let elõ nyei: az ol dat nem mar ja meg a tisz tí tan dó fe lü le tet; jó zsír ta la ní tá si ha tás fok;
Al kal maz ha tó ság Szé les kör ben al kal maz zák. Nem tá mad ja meg a tisz tí tan dó fe lü le te ket (pl. vö rös réz, cink).
Gaz da sá gi szem pon tok Egy au to ma ta tisz tí tó sor be ru há zá si költ sé ge kb. 80 000 Euro.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Szé les körû al kal maz ha tó ság és jó mi nõ sé gû tisz tí tás.

3.8.12.7 Nagy tel je sít mé nyû zsír ta la ní tó rend sze rek
Le írás Ki vá ló mi nõ sé gû tisz tí tás hoz olyan vi zes bá zi sú rend sze re ket al kal maz nak, ame lyek elekt ro li ti ku san is üze -

mel tet he tõk. A ki emel ke dõ mi nõ sé gû tisz tí tás na gyon fon tos az olyan mo dern mû ve le ti ol da tok ese té ben, mint pl. a sa vas 
hor gany, stb.

Az erõ sen ola jos mun ka da ra bok ese té ben a több lé pé ses zsír ta la ní tás elõ nyös le het. Elsõ lé pés ként for ró, vi zes bá zi sú
elõ zsír ta la ní tó, vagy in sta bil emul zi ós (de mul ge á ló) tisz tí tó ol da tot al kal maz nak (ld. a 3.8.12.4 pon tot). Má so dik lé pés -
ként pe dig egy erõ seb ben emul ge á ló tisz tí tó ol da tot üze mel tet nek. Bár mely két zsír ta la ní tó für dõt egy más után al kal -
maz va is je len tõ sen meg hosszab bít ha tó a zsír ta la ní tó ol da tok élet tar ta ma, ha a má so dik, tisz tább für dõt az elsõ, szennye -
zet tebb ol dat pót lá sá ra vagy le cse ré lé sé re hasz nál ják.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A zsír ta la ní tó ol da tok élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sa. Az új ra gal va ni zá lás csök ke né se.
El len ha tá sok A ma ga sabb hõ mér sék le ten üze me lõ rend sze rek nél ma ga sabb ener gia fel hasz ná lás.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A mun ka da ra bok jobb mi nõ sé ge a kö vet ke zõ fe lü let ke ze lés hez.
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3.8.13  Egyéb zsír ta la ní tó tech ni kák
Le írás Szá mos he lyet te sí té si le he tõ ség van, pl.:
– lég ké sek és hen ge rek: fém le me zek, sík fe lü le tû pré selt mun ka da ra bok és hu za lok ese té ben az olaj több sé ge el tá vo -

lít ha tó.
– ci a ni dos zsír ta la ní tás: el avult nak tart ják

– for ró víz: for ró (80-90 °C –os) víz, vegy szer nél kül, el tá vo lít ja az ola jok és zsí rok nagy ré szét. Ezt a mód szert fõ ként 
a jár mû ipar ban al kal maz zák, a pré selt acél le me zek tisz tí tá sá hoz. Nagy nyo má sú víz su gár al kal ma zá sá val a ha tás to vább
fo koz ha tó.

– le tör lés ma nu á li san: A nagy és/vagy ér té kes mun ka da ra bok ma nu á li san, tör lõ ru há val vagy pa pír tör lõ vel tisz tít ha tók.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Meg nõ a zsír ta la ní tó ol da tok élet tar ta ma.

3.8.14  He lyet te sí tés al ter na tív el já rá sok kal
Le írás Az ipar olyan szab vá nyok al kal ma zá sa felé moz dul el, mint pl. el ért kor ró zió ál ló ság. Ezt elõ se gít he ti, ha a ha -

gyo má nyos be vo na tok (pl. cink és króm(VI)-ala pú) kro má to zás al kal ma zá sát – je len irány el vek alap ján – kor lá toz zák
arra vo nat ko zó an, hogy a ter mék hasz nál ha tó sá gá nak vé gén mennyi króm(VI)ve gyü le tet tar tal maz hat.

Mo dern, ma gas kö ve tel mény szin tû kor ró zió vé de lem el éré sé hez egy re in kább több ré te gû rend sze re ket al kal maz nak.
Ez le he tõ vé te szi, hogy a ke ze lõ olyan al ter na tí vá val szol gál has son a vevõ ré szé re, ami vel tel je sít he tõk ugyan azok a kö -
ve tel mé nyek, és ami le he tõ sé get ad a ke vés bé szennye zõ el já rá sok irá nyá ba tör té nõ el moz du lás ra. Pél dá ul:

– ké mi ai nik kel al kal ma zá sa – né hány ke mény króm al kal ma zá si te rü le ten,
– cink öt vö ze tek le vá lasz tá sa, majd már tás sal vagy elekt ro for eti ku san fel vitt szer ves be vo nat – hor gany zást és azt kö -

ve tõ króm(VI)-ala pú kro má to zás he lyett,
– elet ro fo re ti kus fes tés, fosz fá to zás sal.
Meg jegy zés: a kad mi u mo zást már szé les kör ben ki vál tot ták.
Egyéb al ter na tív el já rá sok Fi zi kai mód sze rek kel is le vá laszt ha tók fém be vo na tok, pl. vá ku um gõ zö lés sel. Ezek a

mód sze rek nem tar toz nak e do ku men tum ha tó kö ré be, azon ban, a ke ze lõ ”tisz ta tech no ló gi a ként” fi gye lem be ve he ti.
Ezen tech ni kák nak azon ban ked ve zõt len ha tá suk is van, pl. a na gyobb ener gia fel hasz ná lás.

Pél dák ezek re a tech ni kák ra:
– Alu mí ni um vá ku um gõ zö lés mû anyag au tó lám pák ra.
– Króm vá ku um gõ zö lés de ko ra tív be vo na tok ki ala kí tá sá ra, pl. für dõ szo bai sze rel vé nyek hez.
– Né hány al kal ma zá si te rü le ten a ke mény króm he lyet te sít he tõ WC-Ni(Co)Cr/Cr2O3, öt vö zet tel vagy nagy se bes sé gû

oxi gén – tü ze lõ anyag szó rás sal, vagy plaz ma szó rás sal. 
El ért kör nye ze ti elõ nyök Mér ge zõ anyag ki bo csá tás csök ke né se.
El len ha tá sok Min den al kal ma zá si eset ben kü lön meg kell vizs gál ni.
Üze mel te té si ada tok Min den al kal ma zá si eset ben kü lön meg kell ha tá roz ni.
Al kal maz ha tó ság Min den al kal ma zá si eset ben kü lön meg kell vizs gál ni. A meg lé võ kö ve tel mé nyek kor lá toz hat ják.
Gaz da sá gi szem pon tok Min den al kal ma zá si eset ben kü lön meg kell vizs gál ni. Össze sít ve, szá mos ipar ág elõ írá sa

ösz tön zi az el moz du lást a ha gyo má nyos fe lü let ke ze lé si szab vá nyok tól.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Egész sé gi, biz ton sá gi és ter mék elõ írá sok, pl. az au tó ipa ri és az elekt ro ni kai irány -

el vek.

3.9 Mû ve le ti ol dat kar ban tar tás
A für dõ üze me lé si pa ra mé te re i nek meg fe le lõ el len õr zé se a mun ka da rab egyen le te sebb mi nõ sé gét és hosszabb für dõ

élet tar ta mot ered mé nyez. Eh hez szük ség van a kri ti kus üze mel te té si pa ra mé te rek, va la mint azok nak az elõ írt el fo gad ha -
tó ha tá ro kon be lül tar tá sá nak a meg ha tá ro zá sá ra.

A ke ze lés mi nõ sé gé re ható szennye zõk – pl. a fo lya mat so rán át ala kult, il let ve le bom lott ve gyi anya gok, va la mint a
mun ka da ra bok kal az elõ zõ ol da tok ból át hor dott vegy sze rek – fel hal mo zód nak a mû ve le ti ol dat ban. Ezért szük ség van a
für dõk sza ka szos vagy fo lya ma tos kar ban tar tá sá ra, kü lö nö sen ott, ahol a ki hor dás sal járó ol dat meg úju lás ra a ki hor dás
új ra hasz no sí tá sa mi att nincs le he tõ ség.

Az ol dó dó anó dok kal mû kö dõ elekt ro ké mi ai el já rá sok azon ala pul nak, hogy a fém io nok a ka tó don fém mé re du ká lód -
nak és ugyan ak kor el mé le ti leg ugyan olyan mennyi sé gû fém ol dó dik az anód ból, ezért a mû ve le ti ol dat össze té te le alap -
ve tõ en ál lan dó ma rad. Ez azt je len ti, hogy az elekt ro ké mi ai fo lya ma tok ban al kal ma zott mû ve le ti ol da tok élet tar ta ma el -
vi leg vég te len. A gya kor lat ban azon ban a mû ve le ti ol da tok mi nõ ség csök ke nést szen ved nek el, szennye zõ anya gok be ke -
rü lé se és kü lön bö zõ okok mi att za va ró ha tá sú anya gok ke let ke zé se kö vet kez té ben, pl.:

– az elõ zõ mû ve le ti ol da tok ból za va ró anya gok be ke rü lé se, nem meg fe le lõ öb lí tés mi att,
– alap fém be ol dó dás (kü lö nö sen a sa vas kö zeg ben mû kö dõ ol da tok ese té ben),
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– a mû ve le ti ol dat ké mi ai össze té te lé nek meg vál to zá sa (pl. Cr(VI)io nok re duk ci ó ja Cr(III)io nok ká a kró mo zás so rán, 
kar bo nát kép zõ dés a le ve gõ bõl szár ma zó CO2-vel be kö vet ke zõ re ak ció mi att a lú gos, ci a ni dos mû ve le ti ol da tok ban),

– na gyobb az anód ol dó dás se bes sé ge, mint a fém le vá lá sáé a ka tó don,
– szer ves ve gyü le tek bom lá sa a mû ve le ti ol da tok ban.
Más fo lya ma tok ban ugyan csak fel dú sul nak ve gyi anya gok, pl. ké mi ai fém le vá lasz tás kor só for má ban fo lya ma to san

kell pó tol ni a fém io no kat, re du ká ló sze re ket, és egyéb vegy sze re ket, ezért ál ta lá ban ezek nek az ol da tok nak az élet tar ta ma 
kor lá to zott.

E bom lá si fo lya ma tok mi att a mû ve le ti ol dat mi nõ sé ge egé szen ad dig ro mol hat, hogy le kell cse rél ni õket, ha csak
nincs le he tõ ség a mû ve le ti ol da tok mi nõ sé gé nek szin ten tar tá sá ra az is mer te tett re ge ne rá lá si tech ni kák al kal ma zá sá val.

Az eb ben a rész ben le írt el já rá sok nem kor lá to zód nak ki zá ró lag az elekt ro li tok ra. Ki ter jed nek a pá co ló és ma ra tó, va -
la mint a zsír ta la ní tó, stb. ol da tok ra is. A meg jegy zé sek a kör nye ze ti ár ta lom el ke rü lé sé re vagy csök ken té sé re irá nyu ló
egyes el já rá sok mû sza ki is mer te té sé re kor lá to zód nak. 
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A kö vet ke zõ táb lá zat az ol da tok leg fon to sabb szennye zõ it mu tat ja:

Mû ve le ti ol dat Za va ró szennye zõ Meg jegy zé sek Re ge ne rá lás mód ja Hi vat ko zás

Ké mi ai zsír ta la ní tás Iszap Mun ka da rab bal be hor dás – Mû ve le ti ol dat de kan tá lá sa, az
iszap el tá vo lí tá sa, szenny víz ke ze -

lõ be szál lí tá sa

Olaj, fo lyé kony zsír, fém for gács – Le úsz ta tás
– Gra vi tá ci ós el vá lasz tás
– Bi o ló gi ai le bon tás
– Az álló öb lí tõ ult ra szû ré se, a
mû ve le ti ol dat ki hor dá sa és pá rol -
gá si vesz te sé gé nek kom pen zá lá sa
elõtt

3.9.10.1
3.9.10.2
3.9.10.3
3.9.10.4

Fé mek pá co lá sa Be ol dó dott fém Csak nagy tér fo gat ese tén – Re tar dá ció 3.9.2

Mû anya gok ma ra tá sa Be ol dó dott gyan ta,
re du ká ló dott oxi dá ló szer

17. Egyen sú lyi ál la pot – Vissza oxi dá lás ke rá mia memb rá -

non ke resz tül
3.9.9

Gyan ta vissza ma ra tás el tá vo lí tás

több ré te gû le me zek fu ra ta i ban

Be ol dó dott gyan ta, Cr(III)- vagy

man gán ve gyü le tek
– Elekt ro li ti kus vissza oxi dá lás

3.9.9

Elekt ro li ti kus tisz tí tás Be ol dó dott fém, olaj, zsír Túl fo lyó re kesz al kal ma zá sa – Le úsz ta tás

Ci a ni dos re ze zés Fe les le ges réz Kü lön ál ló kád al kal maz ha tó a ci a -
nid ion oxi dá ci ó hoz a szenny víz ke -
ze lés nél és/vagy a réz
vissza nye rés hez. A gal va ni zá lás kor 
a ci a nid ion am mó ni á vá és kar bo -
nát tá oxi dá ló dik, ame lyek ká ros
bom lás ter mé kek.

– Old ha tat lan anó dok, az anód sí -

nek hez kü lön áram be táp lá lás
3.9.8

Szer ves ada lé kok bom lás ter mé ke – Ak tív sze nes ke ze lés 3.9.5

Kar bo ná tok – Ol dat hí gí tás

Sa vas re ze zés Fe les le ges réz – Ol dat hí gí tás

Szer ves ada lé kok bom lás ter mé kei – Ak tív sze nes ke ze lés 3.9.5

Ké mi ai re ze zés Bom lás ter mé kek – Hí gí tás és pót lás

Matt nik ke le zés, Watt’s tí pu sú Fe les le ges nik kel – Memb rán anó dok, kü lön áram -

kör rel
3.9.8
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Mû ve le ti ol dat Za va ró szennye zõ Meg jegy zé sek Re ge ne rá lás mód ja Hi vat ko zás

Fém szennye zõk – Sze lek tív já ra tás, ala csony áram -

sû rû sé gen
3.9.7

Fé nyes nik ke le zés, Watt’s tí pu sú Fe les le ges nik kel – Ol dat hí gí tás

Szer ves ada lék bom lás ter mé kek – Ak tív sze nes ke ze lés 3.9.5

Fém szennye zõk, pl. Zn, Cu, Fe – Sze lek tív já ra tás, ala csony áram -

sû rû sé gen
3.9.7

Szul fa má tos nik ke le zés Fe lü let ak tív ada lék bom lás ter mé kei – Ak tív sze nes ke ze lés 3.9.5

Ké mi ai nik ke le zés mû anyag ra Or to fosz fit, szul fát, nát ri um, pal lá -
di um

– Cse re az élet tar tam le jár tát kö ve -

tõ en

Fé nyes és mû sza ki kró mo zás Cr(III)io nok, a kró mo zott mun ka -
da rab ból be ol dó dott fém szennye -
zõk, 

– A ta ka rék öb lí tõ vi zét ion cse ré -
lõn ke resz tül ve ze tik vissza a für -
dõ be, a pá rol gá si vesz te ség

pót lá sá hoz

3.9.6

Lú gos hor gany zás Kar bo ná tok – Kar bo nát ki kris tá lyo sí tás ala -
csony hõ mér sék le ten, sza ka szo san

és/vagy fo lya ma to san

3.9.3

Ci a ni dos hor gany zás Fe les le ges cink – Old ha tat lan anó dok 3.9.8

Bom lás ter mé kek,
kar bo ná tok

– Kar bo nát ki kris tá lyo sí tás ala -
csony hõ mér sék le ten, sza ka szo san

és/vagy fo lya ma to san

3.9.3

Sa vas hor gany zás Fe les le ges cink – Memb rán anó dok, kü lön áram -

kör rel

Szer ves ada lé kok bom lás ter mé kei – Ak tív sze nes ke ze lés
– Ke ze lés H2O2-vel, in ten zív le ve -
gõ ke ve rés sel

3.9.5

Fém szennye zõk (vas) Fe(II)io nok fel oxi dá lá sa old ha tat -
lan Fe(III)io nok ká

Ma gas pH
H2O2 ke ze lés és szû rés

Cink-nik kel elekt ro ké mi ai le vá -

lasz tá sa (lú gos)

Kar bo ná tok – Kar bo ná tok ki kris tá lyo sí tá sa ala -

csony hõ mér sék le ten
3.9.3

Cink-vas Kar bo ná tok – Kar bo ná tok ki kris tá lyo sí tá sa ala -

csony hõ mér sék le ten
3.9.3
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Mû ve le ti ol dat Za va ró szennye zõ Meg jegy zé sek Re ge ne rá lás mód ja Hi vat ko zás

K ro má to zás, passzi vá lás Cink-, vas io nok,és egyéb fém io nok 
(szul fá tok, kon ver zi ós ter mé kek) 

– Hí gí tás és pót lás

Alu mí ni um pá co lás
Lú gos ma ra tó vissza nye ré se

Be ol dó dott alu mí ni um, Al(OH)3 A re ge ne rá lás gaz da sá gos sá ga je -

len leg kér dé ses

– Al(OH)3 és NaOH el tá vo lí tá sa

Alu mí ni um anó di zá lás (kén sa vas) Be ol dó dott alu mí ni um Rend sze rint gaz da sá go sabb az ol -
dat cse ré je, és a régi ol dat fel hasz -
ná lá sa szenny víz sem le ge sí tés re

– Re tar dá ció (ld. a meg jegy zé se ket 3.9.2

Alu mí ni um anó di zá lás (króm sa vas) Be ol dó dott alu mí ni um,

18. Cr(III)io nok
– Hí gí tás és pót lás
– Meg fe le lõ anód – ka tód arány

Elekt ro li ti kus szí ne zés Sn(IV)io nok
Alu mí ni um fel dú su lás

A szû rés nem meg fe le lõ – Hí gí tás és pót lás

Szí ne zés szer vet len anya gok kal Szul fát és fosz fát be hor dás
Vas-hid ro xid

Ha tás sal van a szín re – Hí gí tás és pót lás
– Szû rés

3.9.1

Vas(II)-am mó ni um-oxa lát – Ke ze lés H2O2-vel

Szí ne zés szer ves fes té kek kel Szá mos szennye zõ anyag – A re ge ne rá lás bo nyo lult

Ezüs tö zés Bom lás ter mé kek, ká li um-kar bo nát Ká li um-ala pú – Hí gí tás és pót lás

Ta ka rék öb lí tés Fém hid ro xi dok, pH -tól füg gõ en,
fe lü let ak tív ada lé kok, al gák

– Szû rés 3.9.1

Fosz fá to zás Fé mek, pH – Szû rés, a fém kon cent rá ció és a

pH be ál lí tá sa

15. táb lá zat: Mû ve le ti ol da tok re ge ne rá lá sa
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3.9.1 Mû ve le ti ol da tok szû ré se

Le írás Az elekt ro lit ban le be gõ szi lárd szem csék ne ga tív ha tá sú ak le het nek a be vo nat mi nõ sé gé re (kü lö nö sen, ha a
szem csék be épül nek a be vo nat ba). A mû ve le ti ol da tok szû ré sé nek az a fel ada ta, hogy el tá vo lít sa az ol dat ba a mun ka da -
rab bal be hor dott (sor ja, vagy egyéb szennye zõ dés), il let ve az anód iszap ból, vagy a le ve gõ bõl be ke rü lõ szem csé ket, va la -
mint a fo lya mat so rán ke let ke zõ old ha tat lan ve gyü le te ket (ál ta lá ban fém sók hid ro lí zis ter mé kei). A szi lárd szem csék fo -
lya ma tos el tá vo lí tá sá nak biz to sí tá sá hoz a mû ve le ti ol da tot szû rõn ke resz tül ára mol tat ják át.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Mû ve le ti ol dat élet tar ta má nak meg nö ve lé se.

El len ha tá sok Több let ener gia a szi vattyú zás hoz.

Szû rõ kö zeg ként re ge ne rál ha tó anya gok ja va sol tak, mi vel na gyobb hul la dék mennyi ség ke let ke zik el dob ha tó szû rõk
hasz ná la ta kor.

A szû rõk töb bé nem hasz nál ha tók fel, még vissza mo sás ese tén sem, mi vel ál ta lá ban ve szé lyes ol dat ma rad vá nyok kal
szennye zet tek, és ve szé lyes hul la dék ként kell el he lyez ni õket.

Al kal maz ha tó ság Sok ol dat ese té ben elõ nyös. A mû ve le ti ol da tok szû ré se a nor mál gya kor lat ré sze a fe lü let ke ze lés -
ben, a mû ve le ti ol da tok élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sá hoz.

Gaz da sá gi szem pon tok A szû rés hez szük sé ges be ru há zás ki csi. Meg va ló sí tá sá nak gaz da sá gi oka az, hogy a nem
meg fe le lõ szû rés mi nõ sé gi prob lé má kat okoz a fe lü let ke ze lés nél, a mû ve le ti ol da tot ko ráb ban le kell cse rél ni, mint arra
egyéb ként szük ség len ne, to váb bá a se lej tes mun ka da ra bok ese té ben fel me rül nek az új ra gal va ni zá lás költ sé gei.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Mû ve le ti ol dat cse ré je gya ko ri sá gá nak csök ke né se.

3.9.2 Re tar dá ció

Le írás A re tar dá ció ion cse ré lõ gyan tá val vég zett ad szorp ci ós el já rás (nem ion cse re!). Fém sók kal szennye zett sa vak
vissza nye ré sé re hasz nál ha tó. Az erre a cél ra ké szí tett, fi nom szem csés, erõ sen bá zi sos gyan ta a disszo ci á lat lan sa vat ad -
szor be ál ja, míg a fém só az ol dat tal együtt át ha lad a gyan tán. A sa vat tisz ta víz zel mos sák le a gyan tá ról.

Al kal maz ha tó ság El sõ sor ban anó di zá ló ol da tok ból az alu mí ni um-szul fát el tá vo lí tá sá ra hasz nál ják. Ér té ke sebb pác -
sa vak szin tén vissza nyer he tõk ily mó don.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A sav je len tõs ré sze vissza ve zet he tõ a ter me lés be.

El len ha tá sok A vissza nyert sav több-ke ve sebb só val, a ma ra dék só ol dat sav val szennye zett.

Be ru há zá si költ sé gei ma ga sak.

3.9.3 Kar bo ná tok és fém-szul fá tok ki kris tá lyo sí tá sa

Le írás A hi deg ki kris tá lyo sí tás az a tech ni ka, amellyel a za va ró ha tá sú sók sze lek tí ven el kü lö nít he tõk a mû ve le ti ol -
dat tól. Ezek a sók a fé mek vagy fém oxi dok be ol dó dá sá val (pá co lás), vagy pe dig nem kí vánt re ak ci ók ré vén (pl. ci a ni dok

oxi dá ci ó ja kar bo nát tá) ke let kez nek. Az ol dat < 5 °C alá hû té se kor a leg több só old ha tó sá ga csök ken. Le hû tés kor az ol -
dat ból csak bi zo nyos sók kris tá lyo sod nak ki, mi köz ben a töb bi ol dat ban ma rad.

Könnyen hasz no sít ha tó, egy sze rû rend sze rek, ahol az ol da tot egy kád ba szi vattyúz zák, és hagy ják le hûl ni a téli le ál lás
ide jén. Ez le he tõ vé te szi egyéb kar ban tar tá si fel ada tok el vég zé sét, mint pl. a kád bé lés ép sé gé nek el len õr zé se, a tö rött
szer szá mok és a kád ba esett mun ka da ra bok el tá vo lí tá sa.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A mû ve le ti ol dat élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sa.

El len ha tá sok Ahol ezt a mód szert al kal maz zák, a hû tés hez több let ener gi á ra van szük ség. Erre a me le gebb idõ sza -
kok ban le het szük ség.

Anó di zá lás nál, a hû tés hez szük sé ges több let ener gia igényt kom pen zál ják a ki kris tá lyo sí tás ból szár ma zó elõ nyök.

Ci a ni dos ol da tok nál, a ki csa pott kar bo nát ci a ni dot tar tal maz.

Üze mel te té si ada tok A ki kris tá lyo sí tás sal el ér he tõ élet tar tam nö ve lés az aláb bi ak függ vé nye:

– az elekt ro lit ból ki fa gyasz tan dó só tí pu sa,

– a só kép zõ dés fo lya ma ta,

– a mû ve let hez szük sé ges idõ.

Sok eset ben ezt a mû ve le tet té len vég zik, ál ta lá ban a le ál lás ide je alatt, pl. Ka rá csony kor, ami kor az ol dat ma gá tól
 lehûl.

Al kal maz ha tó ság Az egyes al kal ma zá si te rü le tek kü lön bö zõ sé ge mi att min den egyes eset egye di vizs gá la ta aján lott.

Gaz da sá gi szem pon tok Az egy sze rûbb rend sze rek, ame lyek a ki fa gyasz tás hoz ki hasz nál ják a téli ala csony hõ mér -
sék le tet, csu pán egy ká dat és egy szi vattyút igé nyel nek (de nagy az el fo lyás ve szé lye).

Pél da üze mek Né met or szág ban kb. a fe lü let ke ze lõ be ren de zé sek 10 %-ánál al kal maz nak ilyen tech ni kát.
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3.9.4 Anó di zá lás nál al kal ma zott lú gos ma ra tó vissza nye ré se
Le írás A for ró nát ri um-hid ro xid ol dat de ko ra tív, matt fe lü le tet hoz lét re, egy vé kony alu mí ni um ré teg el tá vo lí tá sá val.

Ezt a ma ra tá si fo lya ma tot az alu mí ni um és a nát ri um-hid ro xid kö zött le ját szó dó re ak ció ered mé nye zi, mely nek so rán
nát ri um-alu mi nát és hid ro gén gáz ke let ke zik:

Ma ra tás kor le ját szó dó re ak ció:

2 Al + 2 NaOH + 2 H2O → 2 Na A lO2 + 3 H2 (gáz)

Ál ta lá ban a ma ra tá si fo lya mat fe le lõs a szenny víz ke ze lõ rend szer ben lévõ alu mí ni um 80–90%-áért. 
Ké mi ai sta bi li zá to ro kat (komp lex kép zõ ket) ad nak az ol dat hoz az alu mí ni um-hid ro xid ki csa pó dá sá nak meg aka dá lyo -

zá sá ra, a ma ra tó kád ban. Vi zet hasz nál nak a mun ka da rab fe lü le té rõl a ma ra tó ol dat le öb lí té sé hez. Az öb lí tõ víz el szál lít ja
az alu mí ni um io no kat és a nát ri um-hid ro xi dot a szenny víz ke ze lõ rend szer be.

Ha nem hasz nál nak sta bi li zá to ro kat, a nát ri um-alu mi nát kon cent rá ció túl ma gas sá vá lik, és hid ro li zál ni fog, alu mí ni -
um-oxid-tri hid rát (Al2O3.3H2O) és sza bad nát ri um-hid ro xid kép zõ dés sel.

A hid ro lí zis a kö vet ke zõ re ak ció alap ján megy vég be:

2 Na A lO2 + 4 H2O → 2 NaOH + Al2O3-3H2O

Ez a re ak ció Ba y er-el já rás ként is mert, és fõ ként az alu mí ni um ipar ban al kal maz zák, a tim föld gyár tás hoz. Ha az el len -
õr zés nem meg fe le lõ, szik la ke mény alu mí ni um-hid ro xid ké reg ke let ke zik a ma ra tó kád ban. 

Egy re ge ne rá ló rend szer fo lya ma to san ke ring te ti a ma ra tó ol da tot a ma ra tó kád és egy kü lön ál ló kris tá lyo sí tó kád kö -
zött. Ek kor a kris tá lyo sí tó kád ban, a ma ra tó ol dat ból tim föld kris tály csí rák vál nak ki. Így ké reg kép zõ dés nél kül re ge ne -
rál ha tó a ma ra tó ol dat.

A kris tá lyo sí tó ban ke let ke zett, hid ra tá ló dott tim föld kris tá lyok egy üle pí tõ sza kasz ban vál nak ki. A re ge ne rált – csök -
ken tett alu mí ni um és meg nö velt sza bad nát ri um-hid ro xid tar tal mú – ma ra tó ol da tot a kris tá lyo sí tó te te jé rõl köz vet le nül
vissza táp lál ják a ma ra tó für dõ be. A tim föld kris tá lyo kat rend sze re sen el tá vo lít ják a kris tá lyo sí tó kád fe ne ké rõl, majd vá -
ku um szû rõ ben víz te le ní tik.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Re ge ne rá lás sal az üzem szi lárd hul la dé ka 80 %-ot meg ha la dó mér ték ben csök kent he tõ, mi -
köz ben a nát ri um-hid ro xid (és a sem le ge sí tés) költ sé ge is több, mint 70 %-kal lesz ki sebb.

Ezek az el tá vo lí tott tim föld kris tá lyok szá mos he lyen hasz nál ha tók fel a tim föld he lyet te sí té sé re (a mi nõ ség függ vé -
nyé ben).

El len ha tá sok Az elõ írt ter mék mi nõ ség mi att szük ség le het kü lön bö zõ ada lé kok ra a ma ra tó ol dat ban, amik bõl
szennye zõ dé sek ke let kez het nek. A vissza nyert tim föld mi nõ sé ge ezért gyen ge, és köz vet le nül nem hasz nál ha tó.

Gaz da sá gi szem pon tok E rend sze rek be ru há zá si költ sé ge vi szony lag ma gas, a re ge ne rá lás gaz da sá gos sá ga je len leg
kér dé ses.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Gaz da sá gos ság és hul la dék csök ke nés.

3.9.5 Ak tív sze nes ke ze lés
Le írás Az ak tív sze nes szû rés egy spe ci á lis szû ré si for ma. Az elekt ro lit ban lévõ szer ves anyag bom lás ter mé kek za va ró

ha tá sú ak le het nek az elekt ro li ti kus fém le vá lasz tás ra vagy ma gá ra a fém be vo nat nak a tu laj don sá ga i ra. Ezek nek a bom -
lás ter mé kek nek a dön tõ ré sze ak tív sze nes ke ze lés sel el tá vo lít ha tó az elekt ro lit ból. A szük sé ges ak tív szén mennyi sé ge
függ az el tá vo lí tan dó bom lás ter mé kek mennyi sé gé tõl: max. 10 g/l le het.

Az ak tív sze net be ke ve rik az elekt ro lit ba, majd – meg fe le lõ re ak ció idõt kö ve tõ en – szû rés sel el tá vo lít ják. A nor mál
szû rés, és a by-pass ágba be épí tett ak tív sze nes szû rõ gyer tya kom bi ná ci ó já val fo lya ma to san el tá vo lít ha tók az elekt ro lit -
ból mind a szi lárd szennye zõ dé sek, mint pe dig az old ha tó szer ves bom lás ter mé kek.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Mû ve le ti ol dat élet tar ta má nak meg nö ve lé se.
El vi leg az el szennye zõ dött ak tív szén re ge ne rál ha tó, azon ban ál ta lá ban ez nem gaz da sá gos vagy egyéb ká ros ha tá sok

kap cso lód nak hoz zá.
El len ha tá sok A szi vattyú zás hoz plusz ener gi á ra van szük ség. A ki me rült ak tív sze nes szû rõ ket ve szé lyes hul la dék -

ként kell el he lyez ni.
Üze mel te té si ada tok A fo lya mat nem spe ci fi kus, el tá vo lít ja az ak tív ha tó anya go kat is. Ezért azo kat pó tol ni kell a mû -

ve le ti ol dat ban.
Al kal maz ha tó ság Az el já rást szé les kör ben al kal maz zák, gyak ran fé nyes nik kel elekt ro li tok hoz.

3.9.6 Fém szennye zõk el tá vo lí tá sa ion cse ré vel
Le írás Olyan ol da tok ban, ahol az ani o no kat hasz no sít ják (el sõ sor ban kro mát tar tal mú ak) az ion cse re a nem kí vánt

fém io nok (ka ti o nok) el tá vo lí tá sá ra hasz nál ha tó. Spe ci á lis tu laj don sá gú – pl. az erõs oxi dá ló sze rek nek el len ál ló – ka ti on -
cse ré lõ gyan tá kat al kal maz nak.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A mû ve le ti ol dat élet tar ta má nak meg hosszab bo dá sa.
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El len ha tá sok Az ion cse ré lõ osz lop re ge ne rá lá sá nál ke let ke zõ elu á tu mo kat a szenny víz ke ze lõ be ren de zés ben kell ke -
zel ni.

Al kal maz ha tó ság Ezt a tech ni kát by-pass üzem mód ban al kal maz zák a mû ve le ti ol da tok re ge ne rá lá sá hoz, pl. a fosz -
for sa vas pá co lás nál és a kró mo zó elekt ro li tok nál. Na gyon fon tos a Cr(III)-ala pú elekt ro li tok nál, ha bár el len õr zé se bo -
nyo lul tabb le het, mint más io no ké. A meg fe le lõ gyan ta ki vá lasz tá sa na gyon fon tos.

Az elekt ro li tok ban lévõ fém szennye zõk sa vas ka ti on cse ré lõ gyan ták kal tá vo lít ha tók el, pl. a króm für dõk nél: az
Fe(III)-, a Cr(III)-, a Ni-, a Cu- és a Zn-io nok el tá vo lí tá sa.

Pél da: króm sa vas passzi vá lás hor gany zást kö ve tõ en. Né hány he tes mun ka után a für dõ Zn-io no kat tar tal maz, amit el
kell tá vo lí ta ni az ol dat élet tar ta má nak meg nö ve lé se ér de ké ben. Ha az ol dat ban a cink tar ta lom meg ha lad egy bi zo nyos ér -
té ket, azt le kell cse rél ni. A cink io nok ka ti on cse ré vel el tá vo lít ha tók.

Gaz da sá gi szem pon tok A tech no ló gia drá ga, ki sebb be ren de zé sek nél nem biz tos, hogy meg té rül.
A Na2CrO4 re ge ne rá lá sa a passzi vá ló ol dat ból nem le het gaz da sá gos.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A tech ni ka könnyen be il leszt he tõ a ter me lõ sor ba.
Pél da üze mek A króm(VI)tar tal mú ol da to kat ka ti on cse ré lõ gyan tán ve ze tik ke resz tül. A meg tisz tí tott króm ol da tot

az után be pá rol ják, és vissza ve ze tik az ol dat ba.

3.9.7 Elekt ro lí zis – mû ve le ti ol da tok tisz tí tá sa
Le írás Né hány fém szennye zõ sze lek tí ven el tá vo lít ha tó az elekt ro li tok ból ala csony, 0,05 – 0,3 A/dm2 áram sû rû sé gen.

A sze lek tív tisz tí tás ha tás fo ka meg nö vel he tõ a sze lek tív tisz tí tó cel lán át gyor sabb ke ring te tés ré vén.
El ért kör nye ze ti elõ nyök A mû ve le ti ol dat élet tar ta má nak meg hosszab bo dá sa.
Üze mel te té si ada tok Nem csu pán a fém szennye zõ ket, ha nem a szer ves ada lé kok egy ré szét is el tá vo lít hat ja. Ezért az

elekt ro li ti kus tisz tí tást a mi ni má lis ra kell csök ken te ni, vagy pe dig pó tol ni kell a hi ány zó szer ves ada lé ko kat.

3.9.8 Elekt ro lí zis – fém fe les leg el tá vo lí tá sa a mû ve le ti ol dat ból
Le írás Olyan fém tar tal mú mû ve le ti ol da tok ese té ben, ame lyek nél az anó dos áram ki hasz ná lás na gyobb, mint a ka tó -

dos (ilyen pl. a cink és a nik kel), a nö vek võ fém tar ta lom prob lé má kat okoz hat, túl vas tag be vo nat le vá lá sá hoz ve zet het.
A kon cent rá ció elekt ro lí zis sel csök kent he tõ – amit ál ta lá ban „ki gal va ni zá lás nak” ne vez nek.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Új ra gal va ni zá lás csök ke né se.
Az ol dott fém öb lí tõ be át hor dá sá nak mi ni ma li zá lá sa.
Üze mel te té si ada tok A ma gas ka tó dos áram ki hasz ná lás ese tén in kább old ha tat lan anó dok és kül sõ fém be ol dás al kal -

ma zá sa cél sze rû, ld. 3.7.1 pon tot.
Al kal maz ha tó ság Az ol dó dó anó dok kal mû kö dõ hor gany zás és nik ke le zés.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Fo lya mat sza bá lyo zás és az új ra gal va ni zá lás mi ni ma li zá lá sa.

3.9.9 Elekt ro lí zis – mel lék ter mé kek vissza oxi dá lá sa
Le írás Az ABS mû anyag króm sav/kén sa vas ma ra tá sa so rán oxi dá ló dik és ol dó dik a mû anyag bu ta di én kom po nen se,

egy ide jû leg króm(III)io nok ke let kez nek. Mind a szer ves bom lás termékek, mind pe dig a króm(III)io nok za var ják a fo -
lya ma tot, amennyi ben meg ha lad ják a megenge dett kon cent rá ci ót.

Ke rá mia memb rá nos elekt ro lí zis a meg fe le lõ esz köz a mû ve le ti ol dat fo lya ma tos re ge ne rá lá sá hoz.
Le het sé ges a króm(III)io nok oxi dá lá sa memb rán nél kül is, meg fe le lõ anó dos, il let ve ka tó dos áram sû rû ség al kal ma zá -

sá val.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Mû ve le ti ol dat élet tar ta má nak 3 – 4-sze res re nö ve lé se.
Al kal maz ha tó ság ABS mû anyag mun ka da ra bok króm sav/kén sa vas ma ra tá sa.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ter mék és fo lya mat mi nõ ség ja vu lás.

3.9.10  Zsír ta la ní tó ol da tok kar ban tar tá sa

3.9.10.1 Egy sze rû mód sze rek
Az egy sze rû mód sze rek le írá sa
– Egy sze rû szû rés, cel lu lóz-ala pú szû rõk kel.
– Me cha ni kai el vá lasz tás sze pa rá tor ral.
– By-pass ág ban üze me lõ gra vi tá ci ós olaj sze pa rá to rok el tá vo lít ják az ola jat/zsírt oly mó don, hogy a kis csep pecs kék a 

fo lya dék fel szí nén úszó na gyob bak ká áll nak össze, és így el tá vo lít ha tók. Pne u ma ti kus flo tá lás sal ez to vább ja vít ha tó.
– Az emul ge á ló dott olaj el vá lasz tá sa emul zió bon tás sal. A leg könnyeb ben vegy szer ada go lás sal old ha tó meg, ami ha -

tás ta la nít ja a ned ve sí tõ szer rend szert és sza bad dá te szi az ola jat, egy ide jû leg a zsír ta la ní tó ha tás is meg szû nik.
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El ért kör nye ze ti elõ nyök Mind egyik el tá vo lít ja az ola jat és meg nö ve li a zsír ta la ní tó ol da tok élet tar ta mát.
Je len tõs KOI csök ke nés a szenny víz ben, né hány eset ben 50 %-kal.
El len ha tá sok
– A le úsz ta tás hoz és a pne u ma ti kus flo tá lás hoz szük sé ges ener gia fel hasz ná lás.
– A de mul ge á lás hoz szük sé ges vegy sze rek.
– A cel lu lóz szû rõ ket idõn ként le kell cse rél ni, emi att nõ a hul la dék mennyi ség.
Üze mel te té si ada tok A gra vi tá ci ós sze pa rá lás a leg ke ve sebb kar ban tar tást igény lõ rend szer.
Al kal maz ha tó ság Az összes zsír ta la ní tó ol dat, az ol dat élet tar ta ma és a be ru há zá si költ sé gek függ vé nyé ben.
Gaz da sá gi szem pon tok A le úsz ta tás sal vég zett me cha ni kai el vá lasz tás a leg egy sze rûbb és a leg ol csóbb mód szer a

zsír ta la ní tó ol dat fel szí nén úszó olaj el tá vo lí tá sá hoz.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ja vu ló tisz tí tá si ered mé nyek, a kö vet ke zõ fe lü let ke ze lés ked ve zõbb mû kö dé se és

meg bíz ha tó sá ga. Ez vi szont csök ken ti a se lej tet és az új ra gal va ni zá lást.

3.9.10.2 Sta ti kus sze pa rá tor zsír ta la ní tó für dõk höz
Le írás Sta ti kus sze pa rá tor hasz ná la ta (ahol a mû kö dõ zsír ta la ní tó für dõt sza ka szo san vagy fo lya ma to san ke ze lik)

egy sze rû tech ni ka a für dõ élet tar ta má nak meg nö ve lé sé re, ha bár szük ség le het a für dõ ak tív kom po nen se i nek pót lá sá ra, a
ha tás fo ká nak meg õr zé sé hez. Ez az el vá lasz tás egy kü lön ál ló kád ban a ki vált olaj ter mé sze tes de kan tá lá sá val meg vég be,
vagy az ol dat fel szí nén lévõ kot ró esz köz, ole o fil dob, il let ve szkim mer (sza lag sze pa rá tor) se gít sé gé vel.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Je len tõs KOI csök ke nés a szenny víz ben, né hány eset ben 50 %-kal.
A hasz nált ol da tok de po ná lá si költ sé gé nek je len tõs csök ke né se: a leg több eset ben 50 – 70 % -os csök ke nés.
El len ha tá sok Ez az el já rás ke vés bé sze lek tív, és a költ sé gek is ala cso nyab bak, mint a memb rán nal üze me lõ tech ni kák 

ese té ben. A vissza nyert olaj rend sze rint szennye zett, és ron cso ló dott.
Üze mel te té si ada tok Ez a tech ni ka na gyon egy sze rû (nem szük sé ges memb rán). El len õr zé se is rend kí vül egy sze rû.
– A zsír ta la ní tó ol dat szennye zõ anyag tar tal mát fo lya ma to san ala csony ér té ken tart ják, csök kent ve a ki hor dott ol dat

mennyi sé get, il let ve mi ni ma li zál va az öb lí tõ víz fel hasz ná lást és szennye zést.
– Az ol dat fõ szennye zõ dé sét oko zó, fel szí nen úszó olaj el tá vo lí tá sa.
– Csök ken nek a szenny víz ke ze lés hez kap cso ló dó prob lé mák, a flok ku lá ló sze rek és a szén hid ro gé nek bõl szár ma zó

iszap mennyi sé gé nek csök ke né sé vel, és a ma gas pH-jú ol da tok rit kább cse ré je kö vet kez té ben.
– A na gyon fi nom disz per zi ók, sta bi li zált emul zi ók ne he zen, az old ha tó szer ves anya gok (KOI) nem sze pa rál ha tók. A

szennye zõ anyag kon cent rá ció nö vek szik a für dõ ben, és szük sé ges lesz az ol dat le cse ré lé se, vagy a fe lü let ak tív ada lék
pót lá sa.

Al kal maz ha tó ság Csak az úszó ré teg, azaz az emul zió frak ció egy ré sze tá vo lít ha tó el.
Gaz da sá gi szem pon tok Na gyon drá ga tech no ló gia.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk 
– Zsír ta la ní tá si tel je sít mény nö ve ke dés.
– Ma gas és egyen le tes mi nõ sé gû zsír ta la ní tás irán ti fo ko zott igény.
– A se lejt és az új ra gal va ni zá lás ma gas költ sé ge.

3.9.10.3 Emul ge á ló zsír ta la ní tó ol da tok memb rán szû ré se (ult ra-, mik ro szû rés)
Le írás Ahol mû sza ki cé lok ra erõs zsír ta lan tó rend sze re ket kell al kal maz ni, a tisz tí tó ol dat re ge ne rá lá sa drá ga, sõt ki -

vi te lez he tet len is le het.
A memb rán szû ré si tech no ló gia, kü lö nö sen a mik ro- vagy ult ra szû rés, olyan fi zi kai el vá lasz tá si el já rás, amely ben

memb rá no kat al kal maz nak 0,005 – 0,1 µm mé re tû ré szecs kék el tá vo lí tá sá ra (a ki sebb ré szecs kék el tá vo lí tá sát na no szû -
rés nek vagy for dí tott oz mó zis nak ne ve zik). A pó ru sok mé re té tõl füg gõ nyo más kü lönb ség szük sé ges, hogy az ol dat át ha -
lad jon a memb rán egyik ol da lá ról a má sik ra.

A szû rés tan gen ci á lis irá nyú, a fo lya dék a memb rán nal pár hu za mo san ke ring, a ha gyo má nyos szû rés sel szem ben, ahol 
az áram lás a memb rán ra me rõ le ges irá nyú. Tan gen ci á lis szû rés ese tén az ol dat ban fel hal mo zód nak azok a ré szecs kék,
ame lyek egyéb ként el tö mí tik a szû rõ fe lü le tet. A memb rá non át ha la dó fo lya dék a szûr let vagy per me á tum, ami tisz tí tott
de ter gens ol dat, így vissza táp lál ha tó a zsír ta la ní tó für dõ be. A memb rá non át ha lad ni nem ké pes ol dat az ola jat és le be gõ
anya got tar tal ma zó re ten ci ós ter mék (re ten tá tum).
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14. ábra: By-pass ág ban el he lye zett mik ro szû rés a zsír ta la ní tó ol da tok élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sá hoz

El ért kör nye ze ti elõ nyök Ki sebb vegy szer és ener gia fel hasz ná lás az erõ sen szennye zett mun ka da ra bok zsír ta la ní tá -
sa kor. Hosszabb ol dat élet tar tam (max. tíz sze res). A de ter gens mennyi sé gé nek csök ke né se, max. 50 %.

Je len tõs szennye zõ anyag ki bo csá tás csök ke nés, a ké mi ai oxi gén igény 30 – 70 % -kal csök ken. Ke ve sebb ki me rült
zsír ta la ní tó ol da tot en ged nek le.

El len ha tá sok A mik ro szû rés hez al kal ma zott szi vattyú ener gia fel hasz ná lá sa.
Üze mel te té si ada tok A mik ro szû rés so rán min den eset ben vár ha tó a fe lü let ak tív ada lé kok össze té te lé nek meg vál to -

zá sa, szük ség van a tisz tí tó ol dat ban a vegy sze rek pót lá sá ra.
Az ol dat olaj tar tal ma ál lan dó, és 2 – 3 g/l –re csök kent he tõ, a szû ré si se bes ség függ vé nyé ben. A für dõ szû ré se fo lya -

ma tos, így a szó ró fe jek el tö mõ dé sé nek ve szé lye csök ken.
Al kal maz ha tó ság Csu pán né hány üze mel te tõ õrzi meg si ke re sen, hosszabb idõn át a tisz tí tó ol dat mi nõ sé gét a gya -

kor lat ban. Ezért a zsír ta la ní tó ol dat hoz al kal ma zott memb rán tisz tí tá si rend szer szo ros együtt mû kö dést kö ve tel meg az
üze mel te tõk, a be ren de zés gyár tók és a vegy szer szál lí tók ré szé rõl.

E mód szer költ ség ha té kony sá gá nak si ke re an nak va ló szí nû sé gén mú lik, hogy si ke rül-e meg fe le lõ memb ránt ta lál ni a
zsír ta la ní tó für dõ ben elõ for du ló szennye zõ anya gok szé les tar to má nyá hoz. A be ren de zé sek több sé gét olyan üze mek ben
hasz nál ják, ahol az el tá vo lí tan dó ola jok össze té te le töb bé-ke vés bé ál lan dó.

Gaz da sá gi szem pon tok 
– Ener gia költ ség: 0,1 – 0,2 kWh / m3 áram fel hasz ná lás.
– Nem en ge dik le a for ró, ki me rült für dõ ket, ezért ki sebb a hõ ener gia vesz te ség.
– Nem kell le ál lí ta ni a ter me lést a zsír ta la ní tó für dõk cse ré jé hez.
– A be ru há zá si költ ség vi szony lag ma gas. Az ult ra szû rõ rend szer ára függ a he lyi kö rül mé nyek tõl (ká dak tér fo ga ta,

zsír ta la ní tás mi nõ sé ge, el tá vo lí tan dó ola jok mennyi sé ge, stb.).
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk 
– Az erõ sen ola jos/zsí ros mun ka da ra bok emul ge á ló rend szer al kal ma zá sát igény lik.
– Nagy tel je sít mé nyû zsír ta la ní tó el já rás.
– Ma gas mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek és kons tans zsír ta la ní tá si ha tás fok.
– A ma gas se lejt és új ra-meg mun ká lá si költ ség el ke rü lé se.

3.9.10.4 Zsír ta la ní tó ol da tok több lé pé ses kar ban tar tá sa
Le írás A több fo ko za tú rend szer: egy sze rû mód szer rel az ola jok és/vagy zsí rok nagy ré szé nek el tá vo lí tá sa, amit  dia -

fragmás szû rést kö vet. Pél dá ul, gra vi tá ci ós szû rés, amit ult ra szû rés kö vet.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Az összes el já rás el tá vo lít ja az ola jat és meg hosszab bít ja a zsír ta la ní tó ol dat élet tar ta mát.
El len ha tá sok A le úsz ta tás, a pne u ma ti kus flo tá lás vagy bár mely más pri mer ke ze lés, va la mint a kö vet ke zõ lé pés ben

üze me lõ memb rán szû rõ re szi vattyú zás ener gia fel vé te le.
A de mul ge á lás hoz al kal ma zott vegy sze rek.
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Üze mel te té si ada tok Ja vul a fo lya mat meg bíz ha tó sá ga, mind a tisz tí tás ra, mind pe dig a kö vet ke zõ fe lü let ke ze lé si lé -
pé sek re vo nat ko zó an.

A gra vi tá ci ós sze pa rá ció a leg egy sze rûb ben kar ban tart ha tó rend szer.

Al kal maz ha tó ság Ahol a be ér ke zõ mun ka da ra bon nagy mennyi sé gû olaj vagy zsír van, il let ve ahol a fe lü let ke ze lõ
sor tel je sít mé nye nagy, és/vagy ahol a zsír ta la ní tás mi nõ sé ge rend kí vül kri ti kus a to váb bi fe lü let ke ze lé si lé pé sek nél.

Gaz da sá gi szem pon tok Csök ken az ult ra szû ré si igény.

A le úsz ta tá sos me cha ni kai el vá lasz tás a leg egy sze rûbb és a leg ol csóbb mód szer.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Ja vul a tisz tí tás ha tás fo ka és tel je sít mé nye, va la mint a to váb bi fe lü let ke ze lé si lé pé -
sek meg bíz ha tó sá ga. En nek kö vet kez té ben csök ken a se lejt és az új ra gal va ni zá lás.

3.9.11 Pá co lás

A pá co ló ol da tok el ve szí tik ha té kony sá gu kat a be ol dott fé mek, va la mint az elõ zõ lé pés bõl szár ma zó fo lya ma tos öb lí -
tõ víz be hor dás mi att, ezért vi szony lag sû rûn fel kell erõ sí te ni azo kat. Je len leg nincs a gya kor lat ban olyan tech ni ka, ami
meg nö ve li a pác ol da tok élet tar ta mát, ha bár a két fo ko za tú pá co lás vagy a pá co ló kád ba he lye zés elõtt hasz nált pác ol dat ba 
elõ már tás te kin tet be ve he tõ.

A túl pá co lás meg elõ zé se na gyon fon tos. A túl pá co lás azt je len ti, hogy a pá co ló ol dat meg tá mad ja az alap fé met, és a
fe lü let ke ze lé si tech no ló gi á ban nem kí vánt mel lék ha tás lép fel, pl.:

– na gyobb sav fel hasz ná lás hoz, va la mint az alap fém erõ sebb mag mar ódá sá hoz ve zet, emi att nõ a ke let ke zett hul la dék
mennyi ség is (a be ol dó dott fém ki csa pó dik a szenny víz ke ze lés nél és nõ a ke let ke zõ sav hul la dék mennyi sé ge),

– je len tõs mi nõ ség csök ke nés lép fel az alap fém ben (hid ro gén ri de ge dés),

– ro mol hat a mun ka da rab fe lü le té nek mi nõ sé ge és/vagy ká ro san vál toz hat a mé re te.

A túl pá co lás meg aka dá lyoz ha tó ún. pá co lá si in hi bi to rok ada go lá sá val, ame lyek hasz ná la ta szé les kör ben el ter jedt.

A pá co lás hoz hasz nált sav fel hasz ná lás csök ken té sé re irá nyu ló in téz ke dé sek

Le írás 0,5 l/perc cel üze me lõ, há rom fo ko za tú sós avas rend szert si ke re sen al kal maz nak a mun ka da ra bok ról a hõ ke ze -
lé si reve el tá vo lí tá sá ra, a gal va ni zá lást meg elõ zõ en. A rend szer azo nos a kasz kád öb lí té sé vel, ki vé ve, hogy 32 %-os sós -
avat hasz nál nak víz he lyett.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Az ol dat élet tar ta má nak meg nö ve lé se. Egy há rom fo ko za tú kasz kád rend szer 50 %-kal
csök ken ti a vegy szer fo gyást.

Ki sebb, fo lya ma tos só sav ter he lés könnyeb ben ár tal mat la nít ha tó a szenny víz ke ze lés so rán, ki kü szö böl ve ez ál tal a
sza ka szo san ki bo csá tott sav mi att fel lé põ ke ze lé si prob lé má kat.

Üze mel te té si ada tok A se lejt arány je len tõs csök ke né se, mi vel a kasz kád rend szer ben a sav kon cent rá ci ó ja és ha té -
kony sá ga ál lan dó ma rad, el len tét ben a „sza ka szos pá co lás és le cse ré lés” rend szer rel, ahol a sav kon cent rá ci ó ja fo lya ma -
to san csök ken egé szen ad dig, amíg le cse ré lik.

Al kal maz ha tó ság Ahol a fel hasz nált sav mennyi sé ge je len tõs, re vés mun ka da ra bo kat kell pá col ni, ott a pá co lás mi -
nõ sé ge prob lé más, mi vel a ke ze len dõ mun ka da ra bok fe lü le te (pl. a hõ ke ze lés nél ke let ke zett reve) el len áll a pá co lás nak,
és fo lya ma to san friss sa vat igé nyel, vagy a sav sza ka szos le en ge dé se a szenny víz rend szer be ká ros ha tá sú a ke ze lés re.

Gaz da sá gi szem pon tok Az anyag fel hasz ná lás nál el ért költ ség meg ta ka rí tás el len sú lyoz za a több fo ko za tú pá co lás
na gyobb be ren de zés igé nyét.

Csök ken a se lejt arány.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Több fo ko za tú pá co lás nál nõ a fo lya mat sta bi li tá sa, csök ken a se lejt arány, költ ség
meg ta ka rí tás ke let ke zik.

3.10  Fém vissza nye rés

Ez a fe je zet a fe lü let ke ze lõ be ren de zé sek ben lévõ fém vissza nye rõ rend sze rek re vo nat ko zik, kül sõ el já rá sok ra nem.

3.10.1 Elekt ro li ti kus vissza nye rés

Le írás A fé mek elekt ro lí zis sel vissza nyer he tõk. A rend szert szé les kör ben al kal maz zák ne mes fém vissza nye rés re, de
más fé mek vissza nye ré sé re is fel hasz nál ha tó, pl. a ki hor dott nik kel hez. A ke res ke de lem ben kap ha tók meg fe le lõ elekt ro -
li zá ló cel lák, kü lön bö zõ mé re tek ben, ame lyek kel a fém tar ta lom 100 mg/l alá csök kent he tõ.

Má sik le he tõ ség a ta ka rék öb lí tõk elekt ro lí zi se. Ek kor a ta ka rék öb lí tõ ben a fém ion-kon cent rá ció fo lya ma to san az
adott mû ve le ti ol dat kon cent rá ci ó já nak ti zed ré sze kö rül ál lan dó sít ha tó úgy, hogy ép pen annyi fé met elekt ro li zál nak ki,
mint amennyit a mun ka da ra bok be hor da nak.
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El ért kör nye ze ti elõ nyök Fé mek vissza nye ré se újra fel hasz ná lás hoz.
A ki hor dott fém kon cent rá ci ó já nak csök ke né se az öb lí tõ víz ben, en nek kö vet kez té ben a fém tar ta lom csök ke né se a

szenny víz ben is. A ci a nid tar tal mú ol da tok ból tör té nõ elekt ro li ti kus fém vissza nye rés nél a ci a nid anó do san ron cso ló dik, a 
fém ki nye rés sel pár hu za mo san.

Ta ka rék öb lí tõ elekt ro lí zi se kor a ki hor dott fém ion 90 %-a fém le mez for má ban vissza nyer he tõ és ma gá ban az üzem ben 
újra hasz no sít ha tó.

El len ha tá sok Az ala csony áram ki hasz ná lás kö vet kez té ben ma gas az ener gia igé nye.
Üze mel te té si ada tok A ne mes fé mek elekt ro li ti kus vissza nye ré se ese té ben a kö ve tel mény az, hogy az elekt ro li ti kus

re ak tor ké pes le gyen a fém kon cent rá ci ót na gyon kis ér ték re ( ≤ 1 ppm) csök ken te ni. Ilyen kon cent rá ció ese té ben az
áram ki hasz ná lás na gyon ki csi. Az összes eset ben egy egy sze rû, sima ka tód le mez el vi leg ele gen dõ, azon ban, ha ma gas
áram ki hasz ná lás az el vá rás (mind a ne mes fé mek, mind pe dig az át me ne ti fé mek ese té ben), bo nyo lul tabb ka tód for ma (pl. 
for gó csõ cel la, gra fit szá las ka tód), vagy flu id ágy szük sé ges a ka tód fe lü let csök ke né sé nek kom pen zá lá sá hoz. Az összes
eset ben (be le ért ve az anó dos oxi dá ci ót is) nem ol dó dó anó dot kell hasz nál ni.

A ka tód rend sze rint le mez, fó lia vagy gra nu lá tum, ál ta lá ban a vissza nyer ni szán dé ko zott fém bõl, azon ban KO acél ból
vagy egyéb fém bõl is ké szül het, amely le he tõ vé te szi a be vo nat me cha ni kai el vá lasz tá sát az ere de ti ka tód anyag tól, vagy
amely rõl anó dos ol dás sal el tá vo lít ha tó a le vá lasz tott be vo nat. A vas, KO acél, po ró zus szén, gra fit szem csék, fé me zett
üveg vagy mû anyag gyön gyök, va la mint a fé me zett szö vet mind az erre a cél ra al kal ma zott anya gok ra pél da. Az, hogy
mi lyen vá lasz ték jö het szó ba ka tód anyag ként, azt alap ve tõ en a fém be vo nat le vá lasz tá sát kö ve tõ ke ze lés ter mé sze te ha -
tá roz za meg. Min den eset re, a ka tód fe lü let, il let ve a dif fú zi ós fo lya mat ma xi má lá sa a leg fon to sabb esz kö zök az elekt ro li -
ti kus re ak tor ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re.

Anód anyag le het: gra fit, ólom, ólom-an ti mon, ólom-ezüst, vagy ólom-ón öt vö zet, KO acél, ön tött vas, fer ro-szi lí ci -
um, va la mint elekt ron csõ fé mek (ti tán, tan tál, wolf ram, ni ó bi um) ne mes fém (pla ti na irí di um) vagy ne mes fém-oxid (irí -
di um-, ru té ni um-oxid) be vo nat tal.

Az anód anya ga rend sze rint az aláb bi a kon ala pu ló komp ro misszum ered mé nye:
– az adott anya gon le ját szó dó re ak ci ók túl fe szült sé gi jel lem zõi,
– anód kor ró zió, me cha ni kai tu laj don sá gok és a ke res ke de lem ben kap ha tó for ma,
– ár.

Az üze mel te té si fel té te lek a vissza nyer ni kí vánt fém függ vé nyé ben vál toz nak; az arany hoz ja va solt fel té te lek: pH ≥ 10,

cel la fe szült ség 8 V, áram sû rû ség 20 A/dm2, hõ mér sék let > 60 °C, anód – ka tód tá vol ság 8 – 16 cm.
Az elekt ro li ti kus fém vissza nye rés to váb bi elõ nyei az ion cse rés mód szer rel szem ben:
– nem nõ az ol dott só kon cent rá ció,
– egyéb fé mek ha son ló kon cent rá ci ó jú je len lé te ál ta lá ban nincs ha tás sal a vissza nyer ni kí vánt fém el tá vo lí tá sá nak se -

bes sé gé re.
A ne mes fé mek – elekt ro po zi tív tu laj don sá ga ik mi att – könnyeb ben vá laszt ha tók le elekt ro ké mi ai úton, mint a

nem-ne mes fé mek.
Elekt ro li ti kus fém vissza nye rés hez az aláb bi ol da tok kü lö nö sen meg fe lel nek:
– gal ván für dõ bõl ki hor dás sal fel dú sult öb lí tõ víz,
– a ké mi ai fém be vo na tot le vá lasz tó für dõ bõl ki hor dás sal fel dú sult öb lí tõ víz és a ki me rült für dõ, ki vé ve a fosz fát tar tal -

mú ol da to kat,
– szí nes fém-tar tal mú öb lí tõ vi zek ke ze lé sé nél a ka ti on cse ré lõ gyan ta kén sa vas re ge ne rá tu ma.
A vissza nyert fé mek tisz ta sá ga le he tõ vé te he ti köz vet le nül az üzem ben anód ként tör té nõ új ra fel hasz ná lást, egyéb ként

hul la dék fém ke res ke dõ kön ke resz tül kell ér té ke sí te ni.
Ta ka rék öb lí tõ elekt ro lí zi se kor ha gyo má nyos, pár hu za mos elekt ró dú cel la hasz nál ha tó, az áram ki hasz ná lás meg kö ze -

lí ti a 100 %-ot.
Al kal maz ha tó ság Az ara nyat és az ezüs töt jó val több, mint 50 éve nye rik vissza elekt ro li ti kus úton. A ne mes fé mek -

hez szé les kör ben al kal maz zák, hasz nál ha tó to váb bá az át me ne ti fé mek hez is.
Gaz da sá gi szem pon tok Ne mes fé mek ese té ben költ ség-ha té kony.
Át me ne ti fé mek ese té ben is költ ség-ha té kony le het, pl. ahol csök ken nek a szenny víz ke ze lé si költ sé gek (tõke és üze -

mel te té si költ sé gek).
Az üzem ben vég zett elekt ro lí zis ese té ben fel me rül nek be ru há zá si és sze mé lyi (mind mun ka idõ, mind pe dig szak ér te -

lem), va la mint ener gia költ sé gek is, az ala csony áram ki hasz ná lás kö vet kez té ben (kg/am pe ró ra). Ez el len té te le zõd het ci -
a ni dos ol da tok nál, ahol pár hu za mo san ci a nid ron cso lás is le zaj lik.

Flu id ágyas cel lá nál: Ha bár ez a tech ni ka a leg több fém hez hasz nál ha tó, gaz da sá gi meg gon do lá sok be ha tá rol ják al kal -
ma zá sát, egy részt az ér té kes, más részt a könnyen új ra fel hasz nál ha tó fé mek re. Heti 1 –tõl 150 kg szín fém nyer he tõ vissza
az ol dat ból. Az ol dat le het na gyon híg, ti pi ku san 100 – 500 ppm – tar tal mú (0,1 – 0,5 mg/l).
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Név le ges ka pa ci tás
Be ru há zá si költ ség

(an gol font ban)
Ti pi kus üze mel te té si költ ség

(font/év)

< 1,5 kg/hét 6500 75

< 5 kg/hét 14000 115

< 30 kg/hét 24000 300

< 150 kg/hét 68000 800

16. táb lá zat: a flu id ágyas elekt ro li ti kus cel la ti pi kus be ru há zá si és üze mel te té si költ sé ge

3.10.2  Ion cse re – ne mes fé mek vissza nye ré se öb lí tõ vi zek bõl
Le írás A tö mény ol da tok ban lévõ ne mes fé me ket ál ta lá ban elekt ro li ti ku san nye rik vissza, míg a hí gabb ol da to kat –

ame lyek néha csu pán né hány mg/l-esek – ion cse ré lõ gyan tán le zaj ló fém ad szorp ció se gít sé gé vel ke ze lik.
Az ion cse re csu pán be dú sít ja a fé met a gyan tá ban, a ké sõb bi vissza nye rés a gyan ta el ége té sé vel vagy ol dott – de tö mé -

nyebb – alak ban a fém io nok fel sza ba dí tá sa ré vén le het sé ges. Az el ége té sen ala pu ló fém vissza nye rést oxi gén ben gaz dag

at mosz fé rán, 500 – 600 °C-on vég zik; a fém a ha mu val együtt ma rad vissza. A vissza nye rés ha tás fo ka kb. 95 %.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Ne mes fé mek vissza nye ré se.
El len ha tá sok A gyan ta el ége té sé bõl szár ma zó emisszió.
Na gyobb só kon cent rá ció a gyan ta re ge ne rá lás kor.
Üze mel te té si ada tok Arany és egyéb ne mes fé mek ese té ben a mód szer OH- vagy Cl- for má ban lévõ, erõ sen lú gos ani -

on cse ré lõ gyan tá val tör té nõ öb lí tõ víz ke ze lé sen ala pul. A mód szer nem mû kö dik jól lú gos-ci a ni dos vagy klo ri dos öb lí tõ -
vi zek nél. Az ada tok alap ján az ion cse ré lõ gyan ta hasz nos ka pa ci tá sa 100 g arany/1 li ter gyan ta.

Ti pi ku san a be ren de zés két da rab, sor ba kap csolt ion cse ré lõ osz lop ból áll, az elsõ vi se li a fõ ter he lést, míg a má so dik a
több le tet. Min den osz lop leg alább 4 li ter gyan tát tar tal maz zon an nak ér de ké ben, hogy ha té kony le gyen.

Nagy mennyi sé gû öb lí tõ víz ese té ben az egyik le he tõ ség a ne mes fém für dõ utá ni elsõ ta ka rék öb lí tõ ke ze lé se. A ke ze lés 
zárt rend sze rû ion cse ré vel megy vég be. Ez olyan ala csony arany tar tal mat biz to sít a ta ka rék öb lí tõ ben, hogy a to váb bi ki -
hor dá si vesz te ség a kö vet ke zõ kasz kád öb lí tés nél már el ha nya gol ha tó.

Az ezüst vissza nye rés hez eny hén lú gos, ani o nos ion cse ré lõ gyan ta szük sé ges, amit re ge ne rá lás, majd a re ge ne rá tum -
ból elekt ro li ti kus vissza nye rés kö vet. Ál ta lá ban a gyan ta ka pa ci tá sa 50 – 75 g ezüst/li ter (vagy arany/li ter) gyan ta. To -
váb bi le he tõ ség, ami kor az ion cse ré lõt az öb lí tõ víz ke ring te té si kör be épí tik be, és idõn ként re ge ne rál ják. A ne mes fé me -
ket ezt kö ve tõ en a kon cent rá tum ból elekt ro lí zis sel nye rik vissza. Ezüst ese té ben ez jól be vált gya kor lat.

Az nyhl ipar ban al kal ma zott pal lá di u mot klo rid tar tal mú sa vas ol da tok ból (pH kb. 2) nye rik vissza, ahol az klo -
ro-komp lex alak ban van je len, eh hez erõ sen lú gos ion cse ré lõ gyan tá kat hasz nál nak. Ugyan ez zel az el já rás sal le het a pal -
lá di u mot könnyen el vá lasz ta ni a réz tõl. Ál ta lá ban a gyan ta ka pa ci tá sa (ugyan olyan tí pu sú gyan ta, mint az arany ese té -
ben) 30 – 50 g Pd/li ter gyan ta kö zött vál to zik.

3.10.3 Kro má to zás
Le írás A gal va ni zá lás sal el len tét ben, a kro má to zó ol da to kat bi zo nyos üze mel te té si idõt kö ve tõ en le kell cse rél ni.

Ezek ben az ol da tok ban ugyan csak ol dó dik és fel dú sul a cink, és az egyéb fé mek, és vé gül el ve szí tik ha té kony sá gu kat,
ezért le kell cse rél ni õket, he lyet tük új ol da tot kell ké szí te ni. Szá mos kí sér le tet vé gez tek a kro má to zó ol da tok vissza nye -
ré sé re, fõ ként ion cse ré lõ vel és di af rag más tech no ló gi á val.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Hosszabb für dõ élet tar tam és a fém vissza nye ré se.
El len ha tá sok A re ge ne rá lás hoz fel hasz nált ener gia és vegy sze rek.
Gaz da sá gi szem pon tok A re ge ne rá lás rend sze rint csak vi szony lag tö mény és nagy ér té kû ol da tok ese té ben költ -

ség-ha té kony, pl. ezüs töt tar tal ma zó fe ke te kro má to zó ol da tok.
Hor gany be vo nat hoz al kal maz ha tó új kro má to zó ol dat ára csu pán 3 – 4 Euro/li ter (2002). Ez meg ne he zí ti a be ru há zá si 

költ ség, az ener gia fel hasz ná lás és a vissza nye rés ér de ké ben tett kar ban tar tá si te vé keny ség meg té rü lé sét.

3.10.4 Le csa pás
Ld. a 3.13 és 3.14 pon to kat.

3.11 Nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek gyár tá sa
– A nyom ta tott hu za lo zá sú le mez (nyhl) az elekt ro ni kus ké szü lé kek, mû sze rek, be ren de zé sek alap ve tõ fon tos sá gú

épí tõ ele me, az ak tív és passzív al kat ré szek va la mint ezek vil la mos össze kö té sé re szol gá ló hu za lo zás hor do zó ja.
– Az nyhl alap ja egy vil la mos szi ge te lõ hor do zó le mez, ame lyen az egyes al kat ré szek (el len ál lá sok, kon den zá to rok,

fél ve ze tõk, in teg rált áram kö rök, pro cesszo rok és me mó ria chi pek stb.) ki ve ze té se it réz ve ze tõ sá vok kö tik össze. Az al -
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kat ré szek ki ve ze té sei vagy a szi ge te lõ hor do zó fu ra ta i ban he lyez ked nek el és rög zí té sü ket ill. elekt ro mos érint ke zé sü ket
lágy for rasz tás sal biz to sít ják a fu ra tok kö rül ki ala kí tott forr sze me ken, vagy köz vet le nül kap cso lat ba ke rül nek a hu za lo -
zást hor do zó fe lü le ten ki ala kí tott érint ke zõ fe lü le tek kel (fe lü let-sze relt lap ill. al kat ré szek) és az ál lan dó kap cso lat for -
rasz tás sal vagy az elekt ro mos sá got ve ze tõ ra gasz tás sal jön lét re.

– A nyom ta tott hu za lo zá sú le mez zel szem ben tá masz tott kü lön fé le kö ve tel mé nyek ha tá sá ra ki ala kul tak az adott al kal -
ma zá si cél ra leg job ban meg fe le lõ le mez tí pu sok. A le mez váz szer ke ze té nek anya ga fe nol gyan tá val át ita tott pa pír, epo xi -
gyan ta-pa pír, epo xi gyan ta-üveg szö vet. Spe ci á lis cé lok ra ke rá mia vagy tef lon il let ve más fle xi bi lis anya go kat al kal maz -
nak. A szi ge te lõ alap le mez egyik vagy mind két ol da lát réz fó lia bo rít ja, amely nek vas tag sá ga ál ta lá ban 18 – 105 mik ro -
mé ter, a ter ve zé si kö ve tel mé nyek tõl füg gõ en. 

– A ve ze tõ sá vok ré teg szá ma sze rint meg kü lön bö zet he tünk egy ol da las, két ol da las vagy több ré te gû la po kat. Az egy ol -
da las la po kon az al kat ré sze ket össze kö tõ ve ze tõ min tá zat csak a szi ge te lõ hor do zó egyik ol da lán he lyez ke dik el. A két ol -
da las nyhl-ken a hu za lo zás a szi ge te lõ le mez mind két ol da lán meg ta lál ha tó és a két ol dal köz ti vil la mos össze köt te tést a
fu rat fé me zés biz to sít ja. A több ré te gû lap ket tõ nél több ré teg ben fel vált va tar tal maz ve ze tõ min tá za tot és kö zöt tük szi ge -
te lõ ré te get. Az egyes ré te gek ve ze tõ raj zo la tát szük ség sze rint fu rat fé me zés sel köt he tik össze.

Az össze kö tõ fu ra tok le het nek:
= el te me tett fu ra tok, a kül sõ ré te ge ken nem lát ha tók és csak a bel sõ ré te gek fu ra tai
= zsák fu ra tok, az egyik kül sõ ré teg fel öl lát ha tók és a fu rat is in nen ké szült
= mind két ol dal ról lát ha tó át me nõ fu ra tok.
– Ma gyar or szá gon ki zá ró lag az ún. szubt rak tív tech no ló gi á val gyár ta nak le me ze ket. En nek so rán a réz fó li á val be vont

alap le me zen meg fe le lõ mód szer rel elõ ál lít ják a ve ze tõ min tá zat ma ra tás ál ló raj zo la tát és a fe les le ges réz fó li át ma ra tás sal 
el tá vo lít ják a fe lü let rõl.

A gyár tás tech no ló gia szá mos bo nyo lult me cha ni kai, fo to tech ni kai, nyom da tech ni kai (szi ta nyom ta tás), ké mi ai és
elekt ro ké mi ai mû ve le tet fog lal ma gá ban. A gyár tá si fo lya mat fõ lé pé se it az aláb bi áb rák szem lél te tik.
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Tech no ló gi ai lé pés

Jel lem zõ anya gok

Az egyes ter mé kek ben Szenny víz ben El szí vott le ve gõ ben Lég tisz tí tó mo só ol dat ban Hul la dék ban
Le het sé ges 

hul la dék fel dol go zás

Gyár tó fil mek elõ ál lí tá sa Fi xír ol dat: emul zi ók,
am mó ni um-tio szul fát,
ecet sav, nát ri um-szul fit,
nát ri um-tet ra bo rát, alu -
mí ni um-szul fát, kén sav 

Elõ hí vó: ká li um-szul fit
,nát ri um-fosz fát, hid ro -
ki non, n-bu til-di e ta -
nol-amin

Fi xír ol dat: emul zi ók,
am mó ni um-tio szul fát,
ecet sav, nát ri um-szul fit,
nát ri um-tet ra bo rát, alu -
mí ni um-szul fát, kén sav.
Elõ hí vó: ká li um-szul fit,
nát ri um-fosz fát, hid ro ki -
non, n-bu til-di e ta -

nol-amin

Ecet sav, szul fi tok Ezüst Jó le he tõ ség az új ra hasz -
no sí tás ra mi vel az ezüst
vissza nyer he tõ

Szi ta sab lon ké szí tés,
sab lon el tá vo lí tás

Emul zi ók, hi po klo rit,
jód ve gyü le tek, ha lo gén -
men tes szer ves ol dó sze -

rek

Emul zi ók, hi po klo rit,

jód ve gyü le tek

Hi po klo rit, jód ve gyü le -

tek

Ár tal mat la ní tás

Kü lön bö zõ fe lü let ke ze -
lé sek

Réz fó li á val bo rí tott alap -
le mez, alu mí ni um, fa -

rost le mez

Me cha ni kai csi szo lás:
csi szo ló hen ger mor zsák,
réz por

Ké mi ai ke ze lé sek: (mik -
ro ma ra tás, fu rat fal tisz tí -
tás): nát ri um-per szul fát,
kén sav, réz, hid ro -
gén-per oxid, nát ri um-,

ká li um-per man ga nát

SO2 SO3
Me cha ni kai lé pé sek: fú -
rá si por 

(epo xi gyan ta/üveg szál,
réz, alu mí ni um, fa)

Ké mi ai ke ze lé sek:
réz-hid ro xid, ká li um-,

nát ri um-szul fát

Me cha ni kai lé pé sek: ár -
tal mat la ní tás

Ké mi ai ke ze lé sek: a
szenny víz ke ze lés után a
szenny víz iszap eset le ges 
fel dol go zá sa

Bel sõ ré te gek ta pa -
dás-ja ví tó ke ze lé se

Hid ro gén-per oxid, kén sav, réz ve gyü le tek SO2 
SO3 Réz-hid ro xid A szenny víz ke ze lés után 

a szenny víz iszap eset le -
ges fel dol go zá sa

Me cha ni kai mû ve le tek: 

Fú rás

Vég mé ret re vá gás, ma -
rás

Réz fó li á val bo rí tott alap -
le mez (réz fó lia, epo xi -

gyan ta, üveg szö vet stb.)

Por (epo xi-gyan ta és üveg szál) Fú rá si és ma rá si por
(réz, epo xi-gyan ta, üveg -
szál) Fel tét és alá tét le -
me zek (fa rost,
alu mí ni um) Fú ró szá rak
Alap le mez hul la dék

Ve szé lyes hul la dé kok
ár tal mat la ní tá sa er re sza -
ko so dott cé gek nél

Vissza szál lí tás a gyár tó -
hoz vagy ár tal mat la ní tás
(le ra kás) 
Fém vissza nye rés

Nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek gal va ni zá lá sa
Fu rat fé me zés ké mi ai réz

al kal ma zá sá val

Kén sav, nát ri um-per szul fát, ón-ve gyü le tek, pal lá di -
um, só sav, for mal de hid, EDTA, Qu ad rol, tar ta rá -
tok, nát ri um-hid ro xid, réz sók, sta bi li zá to rok
(ci a ni dok, szul fi dok, mer kap tá nok)

Só sav, kén di oxid Réz-szul fid A szenny víz ke ze lés után 
a szenny víz iszap eset le -
ges fel dol go zá sa

Pal lá di um vissza nye rés
Fu rat fé me zés di rekt gal -

va ni zá ló el já rás sal

Tio prén szár ma zé kok, kén sav, ká li um-per man ga -
nát, pal lá di um és ón ve gyü le tek, szén ill. gra fit por
emul zió

Kén di oxid Pal lá di um vissza nye rés

Raj zo lat ki ala kí tás szi ta -
nyom ta tás sal vagy szi -

lárd fo tó re ziszt tel

Szi lárd fo tó re ziszt, szi ta -
nyo mó fes té kek, fo tó -
szen zi tív szi ta nyo mó

fes té kek

Po li ak ri lá tok, nát ri -
um-kar bo nát, 

Ak ri lá tok, szer ves ol dó -
sze rek

Vé dõ fó lia (PE, PES) szi -
lárd re ziszt hul la dék, fes -

ték hul la dék

Fes ték hul la dé kok ár tal -
mat la ní tá sa, mû anyag -
hul la dé kok

új ra hasz no sí tá sa
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Tech no ló gi ai lé pés

Jel lem zõ anya gok

Az egyes ter mé kek ben Szenny víz ben El szí vott le ve gõ ben Lég tisz tí tó mo só ol dat ban Hul la dék ban
Le het sé ges 

hul la dék fel dol go zás

Raj zo lat-gal va ni zá lás Kén sav, nát ri um-per szul fát, ón-szul fát, réz-szul fát,
só sav, szer ves ada lé kok (fe lü let ak tív anya gok)

Kén di oxid, só sav Réz hid ro xid iszap

Ón hid ro xid iszap

A szenny víz ke ze lés után 
a szenny víz iszap eset le -

ges fel dol go zá sa
A fo tó re ziszt vagy szi ta -
nyo mó fes ték el tá vo lí tá sa 

(sztrip pe re lés)

Nát ri um-hid ro xid, pli me ri zá ló dott ak ri lá tok, szer -
ves am mi nok

Fo tó re ziszt iszap,

Szi ta fes ték iszap

A szenny víz ke ze lés után 
a szenny víz iszap ár tal -

mat la ní tá sa

Nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek ma ra tá sa

Sa vas ma ra tás Só sav, réz ve gyü le tek, hid ro gén-per oxid, kén sav Só sav, réz ve gyü le tek, hid ro gén-per oxid, kén sav Só sav, réz ve gyü le tek,
hid ro gén-per oxid, kén -

sav

A réz tar tal mú kon cent rá -

tum fel dol go zá sa

Lú gos ma ra tás Réz(II)-klo rid vagy réz(II)-szul fát, am mó ni um ve -

gyü le tek, am mó nia gáz, 

Réz ve gyü le tek, am mó nia Am mó ni um-, és réz-ve -

gyü le tek

A ma ra tó ol dat ból a réz
ki gal va ni zá lá sa

Ma ra tás ál ló fém-re ziszt

el tá vo lí tá sa

Sa lét rom sav, fém-ve gyü le tek (ón) NOx Fém ve gyü le tek, ón hid -

ro xi dok

Az ón tar tal mú kon cent -
rá tum fel dol go zá sa szak -

cég nél
For rasz tás gát ló (fo to -

szen zi tív) lakk be vo nat 

Mul ti funk ci o ná lis ak ri -
lát gyan ták, ke to nok, me -
to xi-pro pil ace tát,
nát ri um-kar bo nát

Ak ri lát mo no me rek és
po li me rek, nát ri um-kar -
bo nát

Ha lo gén-men tes szer ves ol dó-sze rek (ka ta li ti kus le -
ve gõ tisz tí tás, ége tés)

Fes ték ma ra dé kok
szennye zett cso ma go ló -

anya gok

A szenny víz ke ze lés után 
a szenny víz iszap ár tal -

mat la ní tá sa

Tech no ló gi ai lé pés

Jel lem zõ anya gok

Az egyes ter mé kek ben Szenny víz ben El szí vott le ve gõ ben Lég tisz tí tó mo só ol dat ban Hul la dék ban
Le het sé ges

hul la dék fel dol go zás

Tû zi ón-ólom be vo nat

Hot-air-le vel ling

Ón-ólom öt vö zet, hid ro -
gén-bro mid, po li eti -
lén-gli kol

Ón-, ólom ve gyü le tek,
bro mi dok

Po li eti lén-gli kol és bom lás ter mé kei Po li eti lén-gli kol és bom -
lás ter mé kei, ón-ólom
tar tal mú sa lak

Fo lyasz tó szer hul la dé -
kok ége té se                            
ón-ólom vissza nye rés 

Ké mi ai nik kel és arany
be vo nat 

Nát ri um-per szul fát, kén sav, só sav, nik kel-szul fát,
nát ri um-hi po fosz fit, szer ves sa vak, 
ká li um-arany-ci a nid

Só sav, SO2 Nik kel, réz Arany vissza nye ré se
sze lek tív ion cse ré vel,

A szenny víz ke ze lés után 
a szenny víz iszap eset le -
ges fel dol go zá sa

Gal va ni kus nik kel és
arany be vo nat érint ke zõ
fe lü le te ken

Nát ri um-per szul fát, kén sav, só sav, nik kel-szul fát,
szer ves sa vak, ká li um-arany-ci a nid

Nik kel, réz Arany vissza nye ré se
sze lek tív ion cse ré vel,

A szenny víz ke ze lés után 
a szenny víz iszap eset le -
ges fel dol go zá sa

For raszt ha tó sá got meg -
õr zõ szer ves be vo nat

Ecet sav, imi da zol szár ma zé kok, am mó ni um ve gyü -
le tek

CO2, NOx,  NH3, Ecet sav, am mó ni -
um-hid ro xid

Hul la dék ár tal mat la ní tás
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Az nyhl gyár tás hoz az el ér he tõ leg jobb tech ni kák kö zül szá mos már má sutt is mer te tés re ke rült, il let ve uta lás tör tént rá. 
A kör nye zet vé del mi szem pont ból fon to sabb tech no ló gi ai lé pé se ket az aláb bi ak ban rész le te sen tár gyal juk.

3.11.1 Bel sõ ré te gek elõ ál lí tá sa: fe ke te oxi dá lás és oxid he lyet te sí tõ ke ze lés
Le írás Az össze pré se lés elõtt a ki ma ra tott ve ze tõ raj zo la tot tar tal ma zó la pok réz fe lü le tén a jobb ta pa dás biz to sí tá sa

ér de ké ben meg fe le lõ fe lü le ti struk tú rát (szer ke ze tet) kell ki ala kí ta ni. Ezt ha gyo má nyo san a réz fe lü let oxi dá lá sa út ján
érik el.

A le me ze ket ma ga sabb hõ mér sék le ten (80 °C) nát ri um-klo rit lú gos ol da tá ban ke ze lik. A re ak ció so rán réz(I)- és
réz(II)-oxi dok ke ve ré ke ke let ke zik.

2 Cu + NaC lO2 = Cu2O + NaC lO
Cu2O + NaC lO2 = 2CuO + NaC lO

A re ak ció meg in du lá sa kor elsõ lé pés ben réz(I)oxid ke let ke zik, amely to váb bi oxi dá ci ó val csak nem tel je sen
réz(II)oxid dá ala kul. A ke ze lõ ol dat a nát ri um-hid ro xi don és nát ri um-klo ri ton kí vül kü lön bö zõ ada lé ko kat, sta bi li zá to ro -
kat és gyor sí tó kat tar tal maz, ame lyek a le vá ló oxid ré teg szer ke ze tét nagy mér ték ben be fo lyá sol ják. A el já rás tí pu sá tól és
a tech no ló gi ai pa ra mé te rek tõl (hõ mér sék let, nát ri um-hid ro xid és nát ri um-klo rit kon cent rá ci ó ja, ke ze lé si idõ) füg gõ en
bronz szí nû bar na vagy mély fe ke te be vo nat ál lít ha tó elõ. A be vo nat szí nét a ré teg össze té te le nagy mér ték ben  befolyá -
solja.

Az el já rás ver ti ká lis és ho ri zon tá lis kon ve jo ros be ren de zés ben egy aránt ki vi te lez he tõ. A szenny víz ke ze lés so rán az el -
hasz nált oxi dá ló ol da tot kü lön kell ke zel ni. 

A bel sõ ré te gek jó ta pa dá sát pré se lés kor újab ban oxid-he lyet te sí tõ, mik ro ma ra tá sos el já rás sal biz to sít ják. En nek so rán 
egy kén sa vat és hid ro gén-per oxi dot tar tal ma zó ol dat ban szi go rú an el len õr zött kö rül mé nyek közt meg ma rat ják a fe lü le -
tet. A kor sze rû ma ra tó ol da tok már 0,8 – 1,2 mik ro mé ter réz le ol dá sá val meg fe le lõ fe lü le ti struk tú rát biz to sí ta nak a bel sõ
ré te gek jó ta pa dá sá hoz. Az ol dat sta bi li tá sát és réz fel ve võ ké pes sé gét ada lé kok kal biz to sít ják. Az ol dat üze mel te té si hõ -
mér sék le te 30 – 40 °C.

Az el já rás ver ti ká lis és ho ri zon tá lis be ren de zés ben egy aránt ki vi te lez he tõ.
A szenny víz ke ze lés nem igé nyel kü lön le ges el já rá so kat.
El ért kör nye ze ti elõ nyök
– Ke vés bé ve szé lyes vegy sze rek al kal ma zá sa.
– Ala cso nyabb üze mel te té si hõ mér sék let.
– Ked ve zõbb szenny víz ke ze lés.
El len ha tá sok Az új el já rás sal még nincs ele gen dõ ta pasz ta lat az így gyár tott la pok hosszú távú meg bíz ha tó sá gá ra.
A ki me rült ol da tot sza ka szo san ke ze lik.
Na gyobb ka pa ci tá sú be ren de zés ben az el szí vott sa vas le ve gõt lég mo só ban sem le ge sí tik.
Üze mel te té si ada tok: Az egyes kom po nen sek kon cent rá ci ó ját a ter me lés tõl füg gõ vegy szer pót lás sal ál lan dó ér té ken

tart ják. A pót lás ki egyen lí ti az el pá rol gott fo lya dék vesz te sé get. Ily mó don alig ke let ke zik szenny víz.

3.11.2 Mû ve le ti lé pé sek kö zöt ti öb lí tés
Lásd a 3.4 és 3.5 fe je ze te ket.
A nyom ta tott hu za lo zá sú la pok me cha ni kai és ké mi ai fe lü let ke ze lé se ál ta lá ban víz szin tes, kon ve jo ros, tech no ló gi ai

mo du lok ból fel épü lõ be ren de zé sek ben tör té nik. Az ol da tok át hor dá sát – a la pok fe lü le tén vagy a fu ra tok ban – a mo dul -
ból való ki lé pés nél el he lye zett le ve gõ kés és/vagy fo lya dék le szo rí tó hen ge rek aka dá lyoz zák meg. Ha son ló hen ge rek gá -
tol ják meg a fo lya dék ki fo lyá sát a lap fe lü le tén a mo dul ba való be lé pés kor.

Az egyes tech no ló gi ai mo du lok közt, va la mint a szá rí tás elõtt ál ta lá ban há rom szo ros kasz kád öb lí tést al kal maz nak. Az 
utol só kasz kád öb lí tõ bõl ki lé põ vi zet cél sze rû en az elõ zõ tech no ló gi ai ol dat el ké szí té sé hez al kal maz zák.

A ver ti ká lis gal va ni zá ló be ren de zé sek ben a la pok alak já ból adó dó an na gyon jól al kal maz ha tó az ol da lan ként vál ta -
koz va, idõ meg sza kí tás sal mû kö dõ szó ró öb lí tés.

Egy nyom ta tott hu za lo zá sú le me ze ket gyár tó üzem víz fel hasz ná lá sa nagy mér ték ben függ a gyárt mány össze té tel tõl
(egy ol da las, két ol da las és több ré te gû le me zek ará nya) és az al kal ma zott tech no ló gi á tól. Az át la gos víz igény 170 – 600 li -
ter/m2 ér té kek közt be csül he tõ.

3.11.3 Fu rat fé me zés
Le írás A két- vagy több ve ze tõ raj zo la tot tar tal ma zó, te hát két ol da las il let ve több ré te gû nyom ta tott hu za lo zá sú le me -

zek ve ze tõ ré te gei kö zött a fu ra tát fé me zés tech no ló gi á já val biz to sít ha tó a vil la mos össze köt te tés.
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A tech no ló gia há rom fõ lé pést fog lal ma gá ba:
– a fu rat fal tisz tí tá sát a fú rás so rán el ke nõ dött gyan tá tól (des me ar és etch back)
– a fu rat fal ak ti vá lá sát és a fu rat fal ve ze tõ vé té te lét au to ka ta li ti kus ké mi ai réz be vo nat le vá lasz tá sá val vagy a di rekt

gal va ni zá lást le he tõ vé tevõ el já rás sal
– a ve ze tõ fu rat fal meg erõ sí té sét gal va ni kus réz be vo nat tal (5 – 25 mik ro mé ter)
A fu rat fal tisz tí tá sa: A fu ra tok bel sõ fa lán a tech no ló gi á ból adó dó an el vá gott üveg fe lü le tek, ki ke mé nye dett epo xi -

gyan ta és a fú rás fo lya mán fel lé põ me cha ni kai és ter mi kus igény be vé tel so rán elõ ál ló el ke nõ dött gyan ta be vo nat ta lál ha -
tó. Eze ket a gyan ta ma rad vá nyo kat el kell tá vo lí ta ni, mert ront ják a fu rat fa lá ra le vá lasz tás ra ke rü lõ réz be vo nat ta pa dá sát, 
il let ve a jó elekt ro mos érint ke zést a bel sõ ré te gek hez. A tisz tí tás az aláb bi fõ lé pé sek bõl áll:

– az el ke nõ dött gyan ta ré teg fel la zí tá sa lú gos bu til-di gli kol és ada lé kok ol da tá ban,
– a gyan ta ré teg le ol dá sa lú gos ká li um-per man ga nát ol dat ban,
– a ma ra dé kok el tá vo lí tá sa kén sa vas hid ro gén-per oxid ol dat ban.
A tö mény kén sa vat al kal ma zó vissza ma ra tá si el já rás he lyett egy re in kább csak a ká li um-per man ga ná tos tisz tí tá si

mód szert al kal maz zák.
Meg fe le lõ cel la al kal ma zá sá val az ol dat elekt ro li ti ku san re ge ne rál ha tó és az el já rás vegy szer szük ség le te nagy mér ték -

ben csök kent he tõ.
Plaz ma ma ra tá sos el já rás is lé te zik, de csak rit kán, spe ci á lis alap anya gok ese tén in do kolt az al kal ma zá sa.
Au to ka ta li ti kus ké mi ai réz le vá lasz tás: A nem-ve ze tõ fu rat fal fe lü let elekt ro mos ve ze tõ ré te gé nek le vá lasz tá sá ra

szol gá ló el já rás. A re ak ció meg in dí tá sá hoz a nem-ve ze tõ fe lü le tet kol lo id pal lá di u mot tar tal ma zó ol dat ban ak ti vál ni kell. 
A re ak ció meg in du lá sa után a fo lya mat au to ka ta li ti ku san ha lad to vább az ak ti vált fe lü le ten. A ké mi ai réz be vo nat le vá -
lasz tá sá ra két mód szer le het sé ges. Az elsõ eset ben egy szo ba hõ mér sék le ten dol go zó, kis le vá lá si se bes sé gû réz für dõ ben
kb. 0,5 mik ro mé ter vas tag ké mi ai réz ré te get vá lasz ta nak le és azt azon nal gal va ni ku san 5-8 mik ro mé ter vas tag sá gú ra
meg erõ sí tik. Ez után ke rül sor a fe lü le ten a ve ze tõ raj zo lat maszk já nak ki ala kí tá sá ra és a ve ze tõ sá vok, il let ve a fu rat ve ze -
tõ réz ré te gé nek a gal va ni zá lá sá ra. 

A má sik vál to zat sze rint egy emelt hõ mér sék le ten, nagy le vá lá si se bes ség gel dol go zó ké mi ai re ze zõ für dõ ben kb. 3
mik ro mé ter vas tag ké mi ai réz ré te get vá lasz ta nak le. En nek a to váb bi gal va ni zá lá sa már csak a raj zo lat ki ala kí tá sa után
tör té nik.

A nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek vas tag sá gá nak nö ve ke dé se (több ré te gû la pok) és az al kat rész sû rû ség nö ve ke dé sé -
vel il let ve a raj zo lat fi no mo dá sá val együtt járó fu rat át mé rõ csök ke nés oda ve ze tett, hogy a fu ra tok ha gyo má nyos ver ti ká -
lis be ren de zés ben tör té nõ át fé me zé se már ko moly ne héz sé gek be üt kö zött. A kis fu ra tok ban nem le he tett jó ha tás fok kal
biz to sí ta ni az ol da tok áram lá sát, cse ré lõ dé sét. A nagy bo nyo lult sá gú, kis át mé rõ jû fu ra to kat tar tal ma zó la pok meg bíz ha -
tó fu ra tát fé me zé se csak a kény szer áram lást biz to sí tó ho ri zon tá lis be ren de zé sek ben le het sé ges. A ho ri zon tá lis be ren de -
zé sek to váb bi elõ nye a na gyobb ter me lé keny ség és a tech no ló gi ai ol da tok tér fo ga tá nak je len tõs csök ken té si le he tõ sé ge.

A ho ri zon tá lis be ren de zé sek zár tak, ezért mun ka vé del mi szem pont ból sok kal ked ve zõb bek, mint a ha gyo má nyos ver -
ti ká lis gal va ni zá ló ill. ke ze lõ be ren de zé sek.

Köz vet len fé me zés, di rekt gal va ni zá lás: Di rekt gal va ni zá lás ról be szé lünk min den olyan eset ben, ami kor a nem ve ze -
tõ fu rat fe lü le tet ké mi ai réz be vo nat le vá lasz tá sa nél kül tesszük oly mér ték ben áram ve ze tõ vé, hogy le he tõ vé vá lik köz vet -
le nül a gal va ni kus réz ré teg le vá lasz tá sa.

Az áram ve ze tõ be vo nat ké mi ai mi nõ sé gé tõl füg gõ en alap ve tõ en há rom el já rás cso por tot kü lön böz tet he tünk meg. A
fe lü let ve ze tõ vé te he tõ:

– szén, il let ve gra fit szem csék kel,
– kol lo id pal lá di um al kal ma zá sá val,
– ve ze tõ szer ves po li me rek al kal ma zá sá val.
El ért kör nye ze ti elõ nyök: A di rekt gal va ni zá ló el já rá sok nem tar tal maz nak erõs komp lex kép zõt (EDTA) és for mal -

de hi det.
El len ha tá sok: Egyes spe ci á lis al kal ma zá si te rü le te ken a ké mi ai réz be vo nat al kal ma zá sa elõ írt kö ve tel mény (ka to nai

elekt ro ni ka, ûr ku ta tás).
A di rekt gal va ni zá lás ál ta lá ban ho ri zon tá lis be ren de zést igé nyel és ezek gaz da sá gos üze mel te té se nagy mér ték ben függ 

a ka pa ci tás ki hasz nált sá gá tól.
Al kal maz ha tó ság: Két ol da las és több ré te gû fu rat fé me zett le me zek ese tén.
Gaz da sá gi szem pon tok: Egyes di rekt gal va ni zá ló el já rá sok nem függ nek a ne mes fé mek árá nak tõzs dei  ingadozá -

sától.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk: Egy sze rûbb szenny víz ke ze lés, ke vés bé ve szé lyes vegy sze rek al kal ma zá sa (nincs

for mal de hid).
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3.11.4 Nyhl gal va ni zá lás
Le írás A gal va ni zá lás hoz al kal maz ha tó ál ta lá nos in for má ci ó kat ld. az elõ zõ fe je ze tek ben.
A pa nel gal va ni zá lás so rán a ve ze tõ vé tett fu rat fa lak ra és az alap réz fó lia tel jes fe lü le té re vá laszt juk le a gal va ni kus

réz be vo na tot. Ez a gal va ni zá lá si fo lya mat ver ti ká lis és ho ri zon tá lis be ren de zés ben egy aránt meg va ló sít ha tó.
Ho ri zon tá lis be ren de zés ben az ol dat kény szer ára mol ta tá sá val jól biz to sít ha tó a kis át mé rõ jû fu ra tok ban is a fo lya dék -

cse re il let ve az anó dok op ti má lis el ren de zé sé vel a la pok fe lü le tén a réz be vo nat nagy fo kú egyen le tes sé ge.
Ver ti ká lis be ren de zés ben a fo lya dék cse rét a fu ra tok ban a la pok anó dok ra me rõ le ges moz ga tá sá val biz to sít ják. A meg -

ta pa dó gáz bu bo ré kok el tá vo lí tá sát a fu ra tok ból a be fo gó szer szá mok vib rá ci ós re zeg te té sé vel érik el.
A la po kat ál ta lá ban fel sõ és alsó szé lü kön is rög zí tik a szer szám ban az egyen le tes moz ga tás és a jó áram-hoz zá ve ze tés

ér de ké ben.
Az egyes für dõ ket (mik ro ma ra tás, sa vas ak ti vá lás, gal va ni zá lás és öb lí tés) au to ma ta át eme lõ da ruk kal szol gál ják ki.
A ve ze tõ raj zo lat tal el lá tott la pok gal va ni zá lá sa csak ver ti ká lis be ren de zés ben tör tén het.
El ért kör nye ze ti elõ nyök: Se lejt mi ni ma li zá lá sa.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk: Ter mék mi nõ ség.

3.11.5 Raj zo lat ki ala kí tá sa szi lárd fo tó re ziszt tel, a szi lárd fo tó re ziszt elõ hí vá sa nát ri um-kar bo nát ol dat ban
Le írás A szi lárd fo tó re ziszt elõ hí vá sá ra szol gá ló ho ri zon tá lis, kon ve jo ros be ren de zés ál ta lá ban egy két lép csõs  elõ -

hívó kam rá ból és há rom fo ko za tú kasz kád öb lí tõ mo dul ból áll.
Az elõ hí vó ol dat kon cent rá ci ó ját fris sí tõ ol dat ada go lá sá val és az el hasz nált ol dat túl fo lyón való el tá vo lí tá sá val tart ják

ál lan dó ér té ken. A fris sí tõ ol dat ada go lá sa vagy az ol dat ve ze tõ ké pes sé gé nek mé ré se vagy a ke zelt fe lü let ará nyá ban tör -
tén het.

A fris sí tõ ol dat el ké szí té se kü lön oldó tar tály ban tör té nik. A nát ri um-kar bo nát ol dá sá hoz és az ol dat hí gí tá sá hoz cél -
sze rû en a be ren de zés ben fel hasz nált öb lí tõ vi zet al kal maz zák.

An nak ér de ké ben, hogy csök kent sék a szennye zett elõ hí vó ol dat ki hor dá sát a kö vet ke zõ fo lyó vi zes öb lí tõ be, az elõ hí -
vó kam ra má so dik lép csõ jé ben a la pok fe lü le tét tisz ta elõ hí vó ol dat tal öb lí tik. 

A szó ró fe je ket tar tal ma zó csõ ve ze té ket osz cil lál va moz gat ják, amely nek ha tá sá ra a lap fe lü le tén jobb ol dat cse re
 biztosítható. A vo na las szó rás ké pû szó ró fe je ket a fo lya mat ha la dá si irá nyá ra vo nat koz tat va ke reszt irány ban, kb.

30–40 °-os szög ben kell el he lyez ni. Több szó ró fe jes csö vek ese té ben azok egy más hoz vi szo nyít va el tol va he lyez he tõk el. 
Az ol dat a meg vi lá gí tat lan fo tó re zisz tet ké mi ai re ak ció út ján old ja. Az el hasz nált ol dat ál ta lá ban még szer ves hab zás -

gát lót is tar tal maz ezért a re ziszt tar tal mú szenny vi ze ket a töb bi tõl ál ta lá ban kü lön kell ke zel ni. Ál ta lá nos gya kor lat az ol -
da tot meg sa va nyí ta ni, majd vas(III)-klo rid ol dat tal és flok ku lá ló sze rek kel ke zel ni. A sa vas ol dat ból a szer ves re ziszt -
kom po nen sek nagy ré sze ki csa pó dik és üle pí tés után szûr he tõ. A szûr let mész tej jel sem le ge sít he tõ. Szük sé ges le het a
KOI to váb bi csök ken té se. Erre a cél ra kü lön bö zõ ke ze lé si mód sze rek áll nak ren del ke zés re, pl. az ult ra szû rés.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Vegy szer és víz fel hasz ná lás mi ni ma li zá lá sa.
Al kal maz ha tó ság Az összes szá raz re ziszt elõ hí vó el já rás. Egyes ese tek ben az elõ hí vó utá ni elsõ öb lí tõ ben meg ha tá -

ro zott ke mény sé gû vi zet kell hasz nál ni. Ez nem hasz nál ha tó fel a friss elõ hí vó ol dat ké szí té sé hez.
Gaz da sá gi szem pon tok A szenny víz hez ult ra szû rõ al kal ma zá sá nak gaz da sá gos sá ga függ a ki bo csá tott szenny víz

mennyi sé gé tõl.

3.11.6 Ma ra tás
Le írás Az ere de ti réz fó lia kb. 60 %-át kell a ma ra tás so rán el tá vo lí ta ni a fe lü let rõl. A ma ra tó ol dat réz tar tal má nak nö -

ve ke dé sé vel a ma ra tás se bes sé ge csök ken, az ol dat el hasz ná ló dik. A réz zel te lí tett ma ra tó szert vagy réz men tes friss ma -
ra tó szer rel hí gít juk (fris sí té ses el já rás) vagy a réz tar tal mat fo lya ma to san ki gal va ni zá lás sal ál lan dó ér té ken tart juk.

A ma ra tó szer re ge ne rá lá sa és a réz tar ta lom csök ken té se cél sze rû en zárt kör fo lya mat ban tör té nik. En nek elõ nyei:
– el ma rad a hasz nált ma ra tó szer szál lí tá sa,
– a friss ma ra tó szer vegy szer költ sé gei csök ken nek,
– a vissza nyert réz ér té ke sít he tõ,
– csök kent he tõ a víz fel hasz ná lás.
Az egy ol da las le me ze ket és a több ré te gû la pok bel sõ ré te ge it, ahol ma ra tás ál ló maszk ként nem gal va ni zált fém be vo -

na tot, ha nem ál ta lá ban szi lárd fo tó re zisz tet hasz nál nak, sa vas réz(II)-klo rid ol dat ban ma rat ják.
Be vált gya kor lat a sa vas ma ra tó (HCl + H2O2) fo lya ma tos el len õr zé se. A só sav kon cent rá ci ót au to ma ta tit rá ló mû szer -

rel mé rik meg, és szük ség ese tén az elõ írt ér ték re ál lít ják be. A re dox po ten ci ál re do xe lekt ród dal ha tá roz ha tó meg, ami
alap ján el vé gez he tõ a hid ro gén-per oxid pót lá sa. (Az ol dat re dox po ten ci ál já nak be ál lí tá sa klór gáz ada go lá sá val is vé gez -
he tõ, de a mód szer ve szé lyes sé ge mi att ezt egy re ke vés bé al kal maz zák.)

A ma ra tás nál be vált gya kor lat az elsõ kasz kád re kesz bõl az öb lí tõ víz vissza ve ze té se a ma ra tó ol dat ba. A ma ra tá si pa -
ra mé te re ket – amennyi re le het sé ges – ál lan dó ér té ken tart ják fo lya ma tos el len õr zés sel és a re ge ne rá ló ol da tok pót lá sá val. 
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Eköz ben a ma ra tó ol dat egy ré szét fo lya ma to san el en ge dik. A ma ra tás so rán ke let ke zõ, réz(II)-klo rid-tar tal mú hul la dék
ol da tot tá ro ló tar tály ba gyûj tik össze, és arra sza ko so dott kül sõ cég nek ad ják át a réz sók és a só sav vissza nye ré sé re. Ezek
az alap vegy sze rek az után újra fel hasz nál ha tók.

Az el szí vott sa vas gõ zö ket lú gos ol dat tal (NaOH) fel töl tött lég mo só se gít sé gé vel sem le ge sí tik.
El ért kör nye ze ti elõ nyök: Vegy szer fel hasz ná lás op ti ma li zá lá sa és a víz igény mi ni ma li zá lá sa.
A réz és a ma ra tó sze rek vissza nye ré se, kül sõ cég be vo ná sá val.
El len ha tá sok: A hul la dék ol da tok szál lí tá sa, tá ro lá sa és ke ze lé se.
A lég mo só ban lévõ lú gos ol da tot a ha gyo má nyos szenny víz ke ze lõ be ren de zés ben ke zel ni kell.
Al kal maz ha tó ság A szi lárd fo tó re ziszt vagy szi ta nyo mat ma ra tó masz kok ese tén.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk: Ter mék mi nõ ség.
Mun ka he lyi le ve gõ tisz ta sá gi elõ írá sok.

3.11.7 Lú gos ma ra tó ol da tok köz vet len új ra hasz no sí tá sa
Le írás: A lú gos ma ra tó sze rek am mó ni um-klo ri dot vagy am mó ni um-szul fá tot tar tal maz nak. Az ol dat pH-já nak ál lan -

dó ér té ken tar tá sá hoz am mó nia gázt al kal maz nak.
Az am mó ni um-klo rid ala pon dol go zó ma ra tó sze rek bõl a réz nem tá vo lít ha tó el köz vet le nül ki gal va ni zá lás sal. Eb ben

az eset ben egy fo lya dék-fo lya dék ext rak ci ós el já rás sal a ma ra tó ol dat réz kon cent rá ci ó ját csök ken tik és az ol da tot to váb bi 
ma ra tás ra hasz nál ják. Az ext rak ci ó val el tá vo lí tott re zet kén sa vas ol dat ba vi szik és in nen már gal va ni zá lás sal ki nyer he tõ.

En nél a rend szer nél a réz az öb lí tõ víz bõl is ki nyer he tõ.
Az am mó ni um-szul fát ala pú ma ra tó ol dat ból a réz köz vet le nül ki gal va ni zá lás sal el tá vo lít ha tó és így az ol dat re ge ne -

rál ha tó.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Az am mó nia- és a réz-tar ta lom csök ke né se a szenny víz ben.
El len ha tá sok A be ren de zé sek több let ener gia igé nye.
A vissza nyert réz nem al kal mas a gal va ni zá lás hoz tör té nõ fel hasz ná lás ra, ezért egy ke res ke dõ cég nek kell el ad ni.
Üze mel te té si ada tok A be ren de zé sek mû köd te té sé hez gya kor lott ke ze lõ szük sé ges.
Al kal maz ha tó ság Az am mó ni um-klo rid ala pú ma ra tó ol dat na gyobb ma ra tá si se bes sé get ered mé nyez, ami ked ve zõ en 

be fo lyá sol ja a ma ra tás mi nõ sé gét.
Sza ba da lom mal vé dett el já rá sok.
Gaz da sá gi szem pon tok Az ext rak ci ós lé pést is tar tal ma zó el já rás be ren de zés igé nye na gyobb és a fo lya mat is bo nyo -

lul tabb.
A két el já rás be ren de zés igé nye kü lön bö zõ és a meg té rü lé sük ide je nagy ban függ a be ren de zé sek ka pa ci tá sá tól és a he -

lyi ener gia és víz költ sé gek tõl.
A meg té rü lés a nagy tisz ta sá gú réz el adá sá ból, a csök kent szenny víz ke ze lés bõl és a ma ra tó ol dat pót lá sá nak ala cso -

nyabb költ sé gé bõl adó dik.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk
A nyom ta tott hu za lo zá sú la pok jobb mi nõ sé ge, az egyen le tes ma ra tá si tel je sít mény, ami azo nos ke ze lé si (át ha la dá si)

idõt biz to sít a ma ra tás nál.
A pót lás hoz ke ve sebb vegy szer re van szük ség.
Nincs szük ség a ki me rült ma ra tó ol da tok tá ro lá sá ra.
Ke ve sebb ve szé lyes anyag ke ze lé si prob lé ma a szál lí tás nál és a hul la dék el he lye zés nél.
Csök ken a zaj ter he lés, ja vul a mun ka fo lya mat irán ti bi za lom a vál la lat kör nye ze té ben.

3.11.8 Szá raz fo tó re ziszt el tá vo lí tás
Le írás A meg vi lá gí tott  szá raz (vagy szi lárd) fo tó re ziszt sza ba dal maz ta tott, gyá ri kész ol dat ban vagy nát ri um-hid ro -

xid (kb. 20 g/l) ol dat tal tá vo lít ha tó el. Ami kor ezt az ol da tot rá per me te zik a re ziszt re, az meg duz zad és le me ze sen le vá lik
a fe lü let rõl. A dur va szem csék a tech no ló gi ai ol dat ból már a ke let ke zés he lyén a be ren de zés hez kap csolt cik lon nal, cent -
ri fu gá val vagy sza lag szû rõ vel el vá laszt ha tó ak és hul la dék ként he lye zen dõk el. Az ol dott ill. szusz pen dált re ziszt tar tal -
mú szenny víz vagy köz vet le nül ki en ged he tõ vagy ál ta lá nos gya kor lat az ol da tot meg sa va nyí ta ni, majd vas(III)-klo rid ol -
dat tal és flok ku lá ló sze rek kel ke zel ni. A sa vas ol dat ból a szer ves re ziszt kom po nen sek nagy ré sze ki csa pó dik és üle pí tés
után szûr he tõ. A szûr let mész tej jel sem le ge sít he tõ. Szük sé ges le het a KOI ér ték to váb bi csök ken té se. Erre a cél ra kü lön -
bö zõ ke ze lé si mód sze rek áll nak ren del ke zés re, pl. az ult ra szû rés, amit vég pH-be ál lí tás nak kell kö vet ni.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Szi lárd szem csék el tá vo lí tá sa a szenny víz bõl.
El len ha tá sok Re ziszt tar tal mú hul la dék ke let ke zé se.
Al kal maz ha tó ság Az összes re ziszt le ol dás nál.
Gaz da sá gi szem pon tok A cent ri fu gá lás és az ult ra szû rés költ sé ge.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A szenny víz elõ írá sok
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3.11.9 Ma ra tás ál ló ón be vo nat el tá vo lí tá sa

Le írás A mo du lok ból álló ho ri zon tá lis kon ve jo ros be ren de zés ben, sa lét rom sav-tar tal mú ol da tot al kal maz nak per me -
te zés sel a ma ra tás ál ló ón be vo nat el tá vo lí tá sá ra. Az ol dat ban szer ves komp lex kép zõk is le het nek, ame lyek a szenny víz -
ke ze lés nél to váb bi lé pé se ket igé nyel nek. Az öb lí tõ vi ze ket és a kon cent rá tu mo kat kü lön össze kell gyûj te ni, és or ga -
no-szul fid ve gyü let tel kell ke zel ni. A le vá lasz tott csa pa dék ón ban gaz dag iszap ként arra sza ko so dott cég nek vissza nye -
rés re át ad ha tó. A ki me rült kon cent rá tu mo kat ugyan csak arra sza ko so dott, kül sõ cég nek kell át ad ni.

El ért kör nye ze ti elõ nyök

A kü lön ke ze lés meg fe le lõ szenny víz ke ze lést tesz le he tõ vé a ki en ge dés elõtt.

Az ón vissza nyer he tõ a ke let ke zett iszap ból.

El len ha tá sok To váb bi vegy sze rek al kal ma zá sa a ke ze lés hez.

Al kal maz ha tó ság Az összes ma ra tó re ziszt nél.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A szenny víz elõ írá sok.

3.11.10 Ol dó szer ki bo csá tás a fo tó szen zi tív for rasz tás gát ló maszk al kal ma zá sá nál

Le írás A szé les kö rû en al kal ma zott fo to szen zi tív for rasz tás gát ló lak kok epo xi és ak ri lát gyan tá kat, fo to ini ci á to ro kat,
töl tõ anya go kat és az al kal ma zá si tech no ló gi á tól füg gõ en kü lön bö zõ mennyi sé gû szer ves ol dó szert tar tal maz nak. 

A füg göny ön tés sel fel hord ha tó lak kok ol dó szer tart al ma 35 – 50 %. Aján la tos mi nél na gyobb szá raz anyag-tar tal mú
lak kot hasz nál ni.

A masz kok meg vi lá gí tás utá ni elõ hí vá sa szer ves ol dó szer ben (etil di gli kol vagy bu til di gli kol) vagy vi zes-lú gos ol dat -
ban tör tén het. 

Az al kal ma zott ol dó sze rek és elõ hí vók be so ro lá sát az 1999/13/EK irány el vek il let ve a 10/2001.(IV.19.) KÖM ren de -
let al kal ma zá sá nak szem pont já ból az aláb bi táb lá zat tar tal maz za:

Gõz nyo más 20 °C-on VOC

Ol dó szer MEK Me til-etil-ke ton 10,5 kPa igen

PM Me to xi-pro pa nol 1,2 kPa igen

Xi lol Xi lol 0,9 kPa igen

PMA Me to xi-pro pil-ace tát 0,5 kPa igen

DPM Di pro pi lén gli kol-mo no me til éter 0,05 kPa igen

MDG Me til-di gli kol 0,03 kPa igen

Elõ hí vók GBL (-Bu ti ro lak ton 0,04 kPa igen

EDG Etil-di gli kol 0,013 kPa igen

BDG Bu til-di gli kol 0,002 kPa nem

Egy re ter jed a vi zes-lú gos ol dat ban elõ hív ha tó lak kok al kal ma zá sa. Az ex po zí ci ót meg elõ zõ en ezek vi zes, lú gos ol da -
tok ban ol dód nak; és 1–3%-os nát ri um-kar bo nát ol dat ban hív ha tók elõ. A szenny víz ke ze lést sa vas kö zeg ben vég zett le -
csa pás sal, majd hul la dék ként való el he lye zés sel kell vé gez ni. Szük ség ese tén ult ra szû rést le het al kal maz ni.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A VOC (il lé kony szer ves ve gyü let) ki bo csá tás csök ke né se vi zes-lú gos vagy bu til-di gli kol
elõ hí vó ol dat al kal ma zá sá val

El len ha tá sok Na gyobb ener gia fel hasz ná lás a ki egé szí tõ be ren de zé sek hez.

Al kal maz ha tó ság Az összes for rasz tás gát ló maszk al kal ma zá si te rü let, kü lö nö sen a VOC irány elv ben meg adott tar -
to má nyo kon be lül.

Gaz da sá gi szem pon tok Ki egé szí tõ le ve gõ ke ze lé si rend sze rek költ sé ge.

3.11.11 For rasz tást elõ se gí tõ be vo na tok elõ ál lí tá sa

Le írás A nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek al kat ré szek kel való sze re lé se so rán a hu za lo zás sal való jó elekt ro mos össze -
köt te tést ál ta lá ban lágy for rasz tás sal, bon do lás sal, ve ze tõ ra gasz tás sal vagy az al kat rész lá bak nak a fu ra tok ba való be pré -
se lé sé vel érik el. 

A fe lü let vég sõ be vo na tá nak a fel ada ta, hogy a la pok to váb bi fel dol go zá sa (al kat ré szek kel való sze re lé se ) so rán meg -
fe le lõ mi nõ sé gû fe lü le tet biz to sít son a kö té si tech no ló gi á nak és ezt a tu laj don sá gát hosszabb rak tá ro zás ese tén is meg -
õriz ze.
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Az ak tív al kat ré szek újabb ge ne rá ci ó ja még azt is meg kö ve te li, hogy a vég sõ be vo nat ki ala kí tá sa igen fi nom al kat -
rész-láb ki osz tá sok ese tén is (rasz ter ki osz tás ki sebb, mint 0,5 mm) meg bíz ha tó kö tést te gyen le he tõ vé. Ez a fe lü le ti be vo -
nat egyen le tes sé gé vel szem ben is ko moly kö ve tel mé nye ket ál lít.

A je len leg el ter jed ten al kal ma zott el já rá sok:
– HAL, tûzi ón-ólom be vo nat 
– ké mi ai nik kel-arany be vo nat
– ké mi ai ón be vo nat
– ké mi ai ezüst be vo nat
– szer ves in hi bi tor (OSP)
A je len le gi mû sza ki gya kor lat ban Ma gyar or szá gon a HAL, azaz a tûzi ón-ólom be vo nat al kal ma zá sa a leg el ter jed -

tebb. En nek so rán a for rasz tás gát ló maszk kal el lá tott le mezt ón-ólom eu tek ti kus ele gyé nek ol va dé ká ba me rí tik, majd ki -
eme lés kor a fe lü let re ta padt fe les le ges fém ré te get for ró le ve gõ vel (le ve gõ kés sel) le fúj ják. Erre a cél ra ver ti ká lis és ho ri -
zon tá lis be ren de zé se ket fej lesz tet tek ki.

A tech no ló gia lé pé sei: 
– a sza bad réz fe lü let elõ ké szí té se, tisz tí tá sa, mik ro ma ra tá sa,
– a tisz ta fe lü let fo lyasz tó szer rel való ke ze lé se,
– ón-ólom ol va dék ba már tás,
– ki eme lés kor a fe les le ges fém ol va dék le fú va tá sa a fe lü let rõl,
– a lap meg tisz tí tá sa a fo lyasz tó szer ma rad vá nyok tól, mo sás, szá rí tás.
A 2002/95/EC il let ve en nek meg fe le lõ je a 15/2004.(X.8.) KvVM ren de let az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és

elekt ro ni kai be ren de zé sek ben való al kal maz ha tó sá gá nak kor lá to zá sá ról 2006 jú li us 1-tõl ál ta lá ban meg tilt ja az ólom al -
kal ma zá sát elekt ro mos be ren de zé sek ben.

En nek kö vet kez mé nye az ólom men tes for ra sza nya gok kö te le zõ ér vé nyû al kal ma zá sa. A tech ni ka je len le gi ál lá sa sze -
rint a HAL be ren de zé sek ben ón-réz (nik kel) vagy ón-ezüst-réz öt vö zet al kal maz ha tó. Az eu tek ti kus ón-ólom öt vö zet
ese tén al kal ma zott kb. 250 °C-os für dõ hõ mér sék let az ólom men tes for ra szok nál ál ta lá ban 265 °C-ig emel he tõ a ha gyo -
má nyos FR4 alap anyag ból ké szült nyom ta tott hu za lo zá sú la pok sé rü lé sé nek ve szé lye nél kül. Az ezüst tar tal mú ólom -
men tes for ra szok na gyobb eró zi ós ha tást gya ko rol nak a for rasz ká dak acél anya gá ra, mint az ón-réz öt vö zet.  A ma gas ón -
tar tal mú öt vö ze tek lé nye ge sen gyor sab ban old ják a re zet mint a ha gyo má nyos ón-ólom öt vö zet. A für dõ a hasz ná lat so -
rán fo ko za to san réz ben dú sul. A für dõ össze té te lét a ha gyo má nyos nál sû rûb ben kell el len õriz ni és a réz tar ta lom mér sék -
lé se ér de ké ben réz men tes for rasszal után töl te ni.

Az ólom men tes öt vö ze tek lé nye ge sen drá gáb bak, mint a ha gyo má nyos ón-ólom, de az ezüst tar tal mú ak na gyobb mér -
ték ben.

A tûzi úton for ra sza nyag gal be vont fe lü let rend kí vül jó kö té si le he tõ sé get biz to sít a ha son ló anyag gal tör té nõ to váb bi
for rasz tás hoz, de ugyan ak kor nem min den eset ben biz to sít ha tó a fe lü let sze re lés ál tal meg kö ve telt fe lü le ti egyen le tes ség.

Az al kat rész lá bak egy re na gyobb sû rû sé gû ki osz tá sa és a fe lü let sze relt al kat ré szek ál tal meg kö ve telt pla na ri tás meg -
nö vel te az igényt más for raszt ha tó fe lü le ti be vo na tok iránt.

A ké mi ai nik kel – ké mi ai arany be vo nat al kal ma zá sa szé les kö rû en el ter jedt mód szer a bo nyo lult, fi nom raj zo la tú, fe -
lü let sze relt nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek vég sõ for raszt ha tó be vo na tá nak elõ ál lí tá sá ra.

A for rasz tás gát ló lakk ré teg ki ala kí tá sa után ál ta lá ban 4-5 mik ron vas tag ké mi ai nik kel be vo na tot majd 0,04 – 0,1 mik -
ron ké mi ai arany be vo na tot vá lasz ta nak le a fe lü let re. Az így elõ ál lí tott be vo nat:

– rend kí vül egyen le tes és ez ál tal nagy mér ték ben nö ve li az al kat rész be ül te tés biz ton sá gát
– a tel jes fe lü le ten azo nos ré teg vas tag ság ál tal nö vek szik a kö té sek meg bíz ha tó sá ga
– a leg fi no mabb láb ki osz tá sú fe lü le te ken va la mint a kis át mé rõ jû fu ra tok ban és a zsák fu ra tok ban is meg bíz ha tó be vo -

nat vas tag ság vá laszt ha tó le
– az így ki ala kí tott fe lü let több szö rös for rasz tá si fá zis után is for raszt ha tó ma rad
– a be vo nat alu mí ni um hu zal lal bon dol ha tó.
A ké mi ai nik kel-arany be vo nat tal el lá tott nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek a ha gyo má nyos és az ólom men tes tech no ló -

gi á val is jól for raszt ha tók és ezt a for raszt ha tó sá got még hosszabb ide jû rak tá ro zás után is meg õr zik.
A tech no ló gia spe ci á lis, ver ti ká lis fe lü let ke ze lõ be ren de zés ben va ló sít ha tó meg. A tisz tí tás és a fe lü le ti réz be vo nat

meg ma ra tá sa után pal lá di um-tar tal mú ol dat ban való ak ti vá lás kö vet ke zik. A ké mi ai nik kel für dõ 80-90 °C hõ mér sék le -
ten üze mel, az ex po zí ci ós idõ 12-20 perc. A már tó arany für dõ hõ mér sék le te 60-90 °C, ke ze lé si idõ 8-12 perc.

Az el já rás szenny víz ke ze lé si szem pont ból nem je lent kü lön le ges prob lé mát.
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Tech no ló gi ai
Hõ mér sék let

°C
Ke ze lé si idõ

perc
Kád anya ga Be ren de zés

Tisz tí tás 40–60 2–4 PP, PVC Fû tés, ke ring te tés

Kasz kád öb lí tés

Ma ra tás 20–30 1–3 Ke ring te tés

Kasz kád öb lí tés

De ka pí ro zás 20–25 0,5–5 PP, PVC

Ak ti vá lás 20–30 0,5–7 PP, PVC Ke ring te tés

Kasz kád öb lí tés

Ké mi ai nik kel 80–90 12–20 PPu, V4A Fû tés, ke ring te tés, szû rés 
Au to ma ta ada go lás

Kasz kád öb lí tés

Ké mi ai arany 60–90  8–12 PPu Fû tés, ke ring te tés, szû rés
Eset leg ion cse re

Ta ka rék öb lí tés

Kasz kád öb lí tés (ion men tes víz -

zel)

Szá rí tás

A ké mi ai ón be vo nat al kal ma zá sa egy re szé le sebb kör ben ter jed. A mo dern ké mi ai ón elekt ro li tok ból le vá lasz tott be -
vo na tok rend kí vül fi nom szem csé sek, pó rus men te sek és el len ál lók a le ve gõ ned ves sé gé vel és oxi gén tar tal má val szem -
ben. Ezt az ón nal együtt le vá ló, a for raszt ha tó sá got elõ se gí tõ ve gyü le tek cél zott be épü lé sé vel érik el, ame lyek egy út tal
meg aka dá lyoz zák a whis ker-kép zõ dést és a gyors dif fú zi ót. Ez ál tal a meg fe le lõ en vas tag be vo nat (> 1 :m) hosszabb
idejû rak tá ro zás és több szö ri for rasz tá si cik lus után is jól for raszt ha tó ma rad. 

A tech no ló gia jól el len õriz he tõ, a be vo nat rend kí vül egyen le tes, a ré teg vas tag ság co u lo met ri ku san mér he tõ.
A tech no ló gia ver ti ká lis és ho ri zon tá lis be ren de zés ben egy aránt ki vi te lez he tõ. A tisz tí tás és ma ra tás után a la pok az ón 

für dõ höz ha son ló össze té te lû ol dat ban való elõ ke ze lés után ke rül nek a 60-70 °C hõ mér sék le ten üze me lõ ké mi ai ón für -
dõ be. A ré teg le vá lás a töl tés ki cse ré lõ dés alap ján megy vég be, ezért az ol dat réz tar tal ma fo lya ma to san nö vek szik.

A ké mi ai ón für dõk tio kar ba mi dot tar tal maz nak, amely meg ne he zí ti a szenny víz ke ze lést. Cél sze rû az el hasz nált für -
dõt, mint kon cent rá tu mot kü lön gyûj te ni és kül sõ szak cég nél ár tal mat la ní ta ni.

Tech no ló gi ai mû ve let Hõ mér sék let   °C Ke ze lé si idõ perc

Tisz tí tás/zsír ta la ní tás 35–40 1–3

Mik ro ma ra tás 25–30 1–2

Elõ ke ze lés 20–30 1–2

Ké mi ai óno zás 60–70 5–12

Me leg vi zes öb lí tés 40–50 0,5–1

Öb lí tés 20–25

Szá rí tás

A ké mi ai ezüst be vo nat le vá lasz tá sa az óno zás hoz ha son ló an töl tés ki cse ré lõ dé sen ala pul. Az ezüst be vo na tok ál ta lá -
ban könnyen oxi dá lód nak, és ez ál tal a for raszt ha tó sá guk le rom lik. En nek meg aka dá lyo zá sá ra a mo dern ké mi ai für dõk -
bõl az ezüst le vá lasz tá sá val egy ide jû leg egy szer ves in hi bi tor is be épül a be vo nat ba, amely meg vé di a fe lü le tet a gyors
oxi dá ci ó tól. Ez a szer ves vé dõ be vo nat a fe lü le ten egy vé kony hár tyát ké pez, meg nö ve li a rak tá roz ha tó sá got és több szö ri
for rasz tá si cik lust tesz le he tõ vé. 

A ké mi ai ezüs tö zõ für dõ ta ka ré kos ener gia fel hasz ná lás sal 45-50 °C hõ mér sék le ten üze mel és a ke ze lé si idõ tõl füg gõ -
en 0,15 – 0,3 :m vas tag be vo na tot ál lí ta nak elõ. Vé ko nyabb ré teg ese tén a rak tá roz ha tó sá gi idõ le rö vi dül, vas ta gabb be -
vo nat csak a költ sé ge ket nö ve li min den más po zi tív ha tás nél kül.
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A tech no ló gia ho ri zon tá lis be ren de zés ben va la mennyi szo ká sos alap anyag és for rasz tás gát ló lakk rend szer ese tén ide -
á li san al kal maz ha tó. 

A be vo nat ólom men tes for rasszal jól for raszt ha tó.
A mû ve le ti sor ho ri zon tá lis, kon ve jo ros be ren de zés ese tén. A ke ze lé si idõ nagy mér ték ben függ a be ren de zés ki ala kí -

tá sá tól.

Tech no ló gi ai mû ve let
Hõ mér sék let

°C
Ke ze lé si idõ

perc
Be ren de zés

Tisz tí tás 35–40 0,5 Szó rás, PP vagy PVC

Kasz kád öb lí tés 0,5 Szó rás

Elõ ke ze lõ 45–50 0,5–1 El árasz tá sos mo dul

Ké mi ai ezüst 45–50 3–4 El árasz tá sos mo dul, PP,
PVC, szû rés 10 :m

Kasz kád öb lí tés 0,5 Szó rás

Szá rí tás 60–70 0,5–1

Szer ves vé dõ be vo nat (OSP  - Or ga nic Sol der Pre ser va ti ve)
A szer ves vé dõ be vo na tok olyan komp lex ve gyü le tek, ame lyek a ke ze lõ ol dat tal való érint ke zés so rán a nyom ta tott hu -

za lo zá sú lap sza ba don ma ra dó for rasz tá si fe lü le te in és forr sze me in kép zõd nek. Az el já rá sok két cso port ba osz ha tók.
Gyen gén sa vas, sem le ges ol da tok ból egy kb. 10 nm vas tag ré teg vá laszt ha tó le, amely fõ ként egy ol da las le me zek egy -
sze ri for rasz tá si fo lya mat ban való fel dol go zá sá ra szol gál. Az újabb el já rá sok sa vas ol dat ból 0,15-0,5 :m vas tag védõ ré -
teg kép zõ dé sét te szik le he tõ vé. Ezek a vas ta gabb be vo na tok már hosszabb rak tá ro zá si idõt és bi zo nyos fel té te lek mel lett
több szö ri for rasz tá si cik lus al kal ma zá sát is le he tõ vé te szik.

A szer ves vé dõ be vo nat rend kí vül sé rü lé keny és meg lé te il let ve vas tag sá ga csak ne he zen mér he tõ. Egy vas tag szer ves
vé dõ be vo nat elõ ál lí tá sá nak tech no ló gi ai lé pé sei:
 

Tech no ló gi ai mû ve let Hõm. °C
Ver ti ká lis tech no ló gia

Ke ze lé si idõ perc
Ho ri zon tá lis tech no ló gia

Ke ze lé si idõ sec

Sa vas vagy lú gos tisz tí tás 40-50 2-3 15-20

Há rom szo ros kasz kád öb lí tés Szh 1-2 15-20

Mik ro ma ra tás 25-30 2-3 30-40

Ket tõs kasz kád öb lí tés Szh 1-2 15-20

De ka pí ro zás 20-30 1 15-30

Há rom szo ros kasz kád öb lí tés Szh 1-2 15-20

Szer ves vé dõ be vo nat 30-50 0,5-1 30-60

Há rom szo ros kasz kád öb lí tés Szh 1-2 15-20

Szá rí tás 50-60

3.12 Lég szennye zõk ki bo csá tá sá nak csök ken té si tech ni kái
Le írás Szé les kör ben el ter jedt gya kor lat a pára és/vagy az egész ség re ár tal mas és/vagy a kor ro zív gõ zök mennyi sé gé -

nek csök ken té se. Ez el sõ sor ban védi az al kal ma zot tak egész sé gét, ezen túl me nõ en:
– védi a mun ka da ra bo kat a tá ro lás so rán, il let ve a ke ze lés kü lön bö zõ fá zi sa i ban, ld. 3.2.1 pon tot
– védi a be ren de zés ele me it
– védi a ve zér lõ be ren de zé se ket és a töb bi ér zé keny mû szert (szá mí tó gé pek, stb.)

3.12.1 Ada lé kok
Le írás A gyár tó ada ta i nak meg fe le lõ en a pác ol da tok ban a nit rit- és a króm(VI)io nok ke let ke zé sét pá co lá si ada lé kok -

kal aka dá lyoz zák meg. A hid ro gén-flu o rid és az NOx ki bo csá tás ugyan csak csök kent he tõ úgy, hogy ne le gyen szük ség
lég mo só ra az el szí vott le ve gõ höz. Az ada lé kok ha tá sá ra az ol dat fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá gai meg vál toz nak, mi ál tal
meg nö vel he tõ a fém io nok mennyi sé ge az elekt ro lit ban, kö vet ke zés kép pen csök kent he tõ a vegy szer fel hasz ná lás.

Ugyan csak le he tõ ség van a Cr(VI) ae ro szol ki bo csá tás csök ken té sé re vagy meg aka dá lyo zá sá ra a kró mo zás so rán, flu -
o ro zott ada lé kok al kal ma zá sá val, azon ban ügyel ni kell arra, hogy azok PFOS-ala pú ak.
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El ért kör nye ze ti elõ nyök Ár tal mas anya gok mun ka he lyi lég tér be ke rü lé sé nek és ki bo csá tá sá nak csök ke né se (kü lö -
nö sen Cr(VI)-ala pú kró mo zás nál).

El len ha tá sok PFOS-t (po li flu o ro zott ok til-szul fo ná tot) al kal maz nak a Cr(VI)-ala pú per met kép zõ dés el foj tá sá ra, il -
let ve más fel hasz ná lá si te rü le te ken. Mér ge zõ, bio-ak ku mu lat ív és per zisz tens.

Üze mel te té si ada tok Az ada lé kok ja vít hat ják a ter mék mi nõ sé gét is.
Gaz da sá gi szem pon tok Né hány eset ben meg fe le lõ en ala csony ki bo csá tá si ér ték ér he tõ el lég el szí vás nél kül és/vagy

az el szí vó be ren de zés mé re te, bo nyo lult sá ga és költ sé ge csök kent he tõ.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Fog lal koz ta tá si egész sé gi és biz ton sá gi elõ írá sok, va la mint a ki bo csá tá si  határér -

tékek.

3.12.2 Lég el szí vás, fe dél és ke ze lé si tech ni kák
A ká dak le fe dé se – akár a szer szám vagy dob hosszabb idõ re a kád ba he lye zé se kor, akár a hasz ná la ton kí vü li e ké –

csök ken ti a szennye zõ anyag ki bo csá tást a mun ka he lyi le ve gõ be, és kö vet ke zés kép pen a kör nye zet be. Fe dél al kal ma zá -
sá val csök ken a kád fö lül el szív ni és ke zel ni szük sé ges le ve gõ mennyi sé ge. A fe dél né hány al kal ma zá si le írá sa ta lál ha tó
még eb ben a fe je zet ben. A po ten ci á lis ki bo csá tá si for rá sok le fe dé se mi ni ma li zál ja a ki bo csá tott mennyi sé get és a lég ára -
mot, ha bár a ki áram ló le ve gõ ke ze lé sé re szük ség le het.

Per emel szí vást al kal maz nak ál ta lá ban az ipa ri egész sé gi és biz ton sá gi kö ve tel mé nyek be tar tá sá hoz, ezek nek szá mos
vál to za ta ta lál ha tó meg a 3.12.3 pont ban. A per emel szí vó val el szí vott le ve gõ, va la mint a szennye zõ anya gok mennyi sé -
gé re a kö vet ke zõ pa ra mé te rek van nak ha tás sal:

– kád mé ret
– a für dõ fo lya ma to san vagy sza ka szo san mû kö dik
– für dõ hõ mér sék let
– az érin tett vegy sze rek fi zi kai-ké mi ai tu laj don sá gai
– a vegy sze rek be so ro lá sa és meg en ged he tõ kon cent rá ci ó ja a mun ka he lyi le ve gõ ben
– pác ada lé kok kal együtt al kal ma zá sa HF és NOx gá zok, va la mint Cr(VI)tar tal mú ae ro szol ki bo csá tás csök ken té se

és/vagy meg aka dá lyo zá sa
– ki bo csá tás el len õr zõ el já rá sok, stb.
– a csep pek tí pu sa, mé re te és sû rû sé ge.
A ki bo csá tás ra vo nat ko zó elõ írá sok be tar tá sa ér de ké ben a szennye zõ anya go kat az el szí vott le ve gõ bõl a kö vet ke zõ

lég tisz tí tó be ren de zé sek al kal ma zá sá val kü lö ní tik el:
– lég mo só töl tõ anya gok kal és csepp le vá lasz tó val
– lég mo só a kö vet ke zõ pá ro sí tás ban:
 o ci a nid és sav le vá lasz tá sa lú gos lég mo só ban (ter mé sze te sen nem kö zös le vá lasz tó ban)
 o nit ro gén-oxi dok és hid ro gén-flu o rid sa vas lég mo só ban
 o Cr(VI)tar tal mú le ve gõ csepp le vá lasz tó ban
– ae ro szo lok hoz és fi nom csep pek hez al kal ma zott per met szû rõk
– cik lo nok, elekt ro szta ti kus üle pí tõk vagy szû rõk (pél dá ul a me cha ni kai csi szo lás ból szár ma zó po rok ese té ben).
Ezek a vegy ipa ri szenny víz és a szennye zett gáz ke ze lés re vo nat ko zó BREF, el szí vó rend sze rek re vo nat ko zó fe je ze té -

ben ta lál ha tók meg.
A szer ves ol dó sze rek – pl. old ósze res zsír ta la ní tás ból szár ma zó il lé kony szer ves ve gyü le tek – ki bo csá tá sá val a BREF

Fe lü let ke ze lés ol dó sze rek al kal ma zá sá val fog la ko zó elõ írá sa fog lal ko zik.
Az ipar ál ta lá ban cse kély NOx for rás. Na gyobb mennyi ség pá co lás nál és fé nye sí tés nél ke let ke zik, a ki bo csá tott le ve gõ 

szennye zõ anyag tar tal ma a ha gyo má nyos lég mo só rend sze rek kel csök kent he tõ anél kül, hogy ka ta li ti kus re duk ci ó ra len -
ne szük ség (ld. a Gaz da sá gi szem pon to kat alább).

Össze sí tett el ért kör nye ze ti elõ nyök Az ada lé kok csök kent he tik a gá zok és Cr(VI)ion tar tal mú ae ro szo lok kép zõ dé -
sét és meg nyújt hat ják a pác sa vak élet tar ta mát.

A fe de lek csök ken tik a le ve gõ be ki bo csá tott gá zok és ae ro szo lok mennyi sé gét.
A csepp le vá lasz tó és/vagy el len ára mú lég mo só al kal ma zá sá val mû kö dõ egy sze rû el szí vó rend sze rek kel könnyen el -

ér he tõk a nor mál cél ér té kek.
Nem áll nak ren del ke zés re ha té kony sá gi ada tok egyéb el já rá sok ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó an (ada lé kok és fe de lek).
Össze sí tett el len ha tá sok A lég el szí vás há rom fé le kép pen le het je len tõs ha tás sal az ener gia igény re:
– a ven til lá to rok hoz és szi vattyúk hoz szük sé ges több let áram igény,
– a mun ka he lyi le ve gõ nem kí vánt hõ vesz te sé ge mun ka idõ ben, ha a kör nye ze ti hõ mér sék let +12 °C alatt van,
– a mû ve le ti ol da tok nem kí vánt le hû lé se a na gyobb mér té kû pá rol gás kö vet kez té ben to váb bi ener gia be vi telt igé nyel.
Az ada lé kok ár tal ma sak le het nek az egész ség re és a kör nye zet re.
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Össze sí tett üze mel te té si ada tok Az el szí vott le ve gõ mennyi sé gé nek, va la mint az ener gia vesz te ség csök ken té sé re
fel hasz nál ha tó le he tõ sé gek a 3.12.3 pont ban ke rül nek tár gya lás ra, lent.

Össze sí tett al kal maz ha tó ság E le he tõ sé gek kö zül egy vagy több az összes be ren de zés hez al kal maz ha tó.
Össze sí tett gaz da sá gi szem pon tok Nem költ ség-ha té kony az ipar szá má ra min den eset ben ka ta li ti kus re duk ci ót al -

kal maz ni az NOx-hez.
Össze sí tett meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Mun ka he lyi egész ség és biz ton ság.

3.12.3 El szí vott le ve gõ mennyi sé gé nek csök ken té se

16. ábra: El szí vás a ke ze lõ kád fö lött

Üze mel te té si ada tok A leg gya ko ribb rend szer a ke ze lõ ol dal hoz ké pest me rõ le ge sen el he lye zett el szí vó tás kák al kal -
ma zá sa.

A lég el szí vás ha tás fo kát a ke let ke zõ gá zok, gõ zök és ae ro szo lok be fo gá sá hoz az el szí vó tás ká tól leg tá vo labb esõ pon -
ton szük sé ges mi ni má lis lég se bes ség (vx) ha tá roz za meg.

A vx ér té kek a víz gõz nél ér vé nyes 0,2 m/má sod perc és a ke mény kró mo zó ol dat ból szár ma zó ae ro szol hoz tar to zó 0,5
m/má sod perc se bes ség kö zött vál toz nak. Az el szí van dó lég mennyi ség függ a mû ve le ti ol dat sza bad fel szí né nek nagy sá -
gá tól. Ez a kö vet ke zõ egyen le tek kel szá mol ha tó ki:

Egy ol dal ról tör té nõ el szí vás (szé les ség < 0,5 m) V = 2 vx L W (W/L) 0,2
Két ol da lú el szí vás (szé les ség > 0,5 m)  V = 2 vx L W (W/2L) 0,2

ahol
V = az el szí vott le ve gõ tér fo gat ára ma, m3/má sod perc
vx = mi ni má lis lég se bes ség az x pont ban, m/má sod perc
L = az el szí vott fe lü let hossza, m
W = az el szí vott fe lü let szé les sé ge, m

A < 0,5 m szé les sé gû ká dak ese té ben ál ta lá ban egy ol dal ról tör té nõ el szí vást al kal maz nak, a szé le sebb (> 0,5 m) ká -
dak nál két ol da lú az el szí vás.

A ká dak fö löt ti sza bad fe lü let csök ken té se A 17. ábra az el szí vott le ve gõ tér fo ga ta mi ni ma li zá lá sá nak – és ez ál tal az
ener gia fel hasz ná lás –esz kö zét mu tat ja.

17. ábra: A ka tód sín hez rög zí tett és az zal moz gó fe dél a sza bad fe lü let csök ken té sé re
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17. ábra: mi vel a ke ze lés alatt ál ta lá ban ve szé lyes gõ zök vagy ae ro szo lok ke let kez nek, a ka tód sín hez rög zí tett, és az -
zal moz gó fe dél meg fe le lõ esz köz az el szí vott le ve gõ tér fo ga tá nak át la go san 60 – 75 %-kal csök ken té sé hez, a kád sza bad 
fe lü le té nek csök ken té se nél kül.

Fe de lek kel ta kar ják le az összes ke ze lõ ká dat, ahol gõ zök vagy ae ro szo lok ke let kez nek a ter he lés idõ tar ta ma alatt,
vagy a ter he lés nél kü li idõ sza kok ban bár mi kor. Az el szí vás se bes sé ge 90 %-nál na gyobb mér ték ben csök kent he tõ. E
rend szer fõ elõ nye az, hogy ezek hez a fe de lek hez a ká da kon nincs szük ség sem mi lyen moz ga tó esz köz re, mi vel az át -
eme lõ daru csepp tál cá já val együtt mo zog nak.

A kád hoz rög zí tett fe de lek - ame lyek kéz zel ve zé rel ve vagy au to ma ti ku san nyíl nak és zá rul nak, ami kor a szer szám
vagy dob a kád ba ke rül, il let ve el hagy ja azt – egy má sik, ugyan csak meg fe le lõ, de drá gább meg ol dás. Rend sze rint ezt a
rend szert úgy ala kít ják ki, hogy au to ma ti ku san meg nö vek szik az el szí vott le ve gõ mennyi sé ge, ami kor a fe de lek nyi tot -

tak. Ily mó don ≤ 90 % el szí vá si se bes ség csök ken tés ér he tõ el.

Push-Pull rend szer Ez zel a mód szer rel lég áram lást hoz nak lét re a mû ve le ti für dõ fel szí ne fö lött. Egy el szí vó tás ká val 
és vele szem ben egy lég be fú vó ve ze ték kel mû kö dik. A mû ve le ti ol dat fel szí nén nem le het sem mi lyen ke ret vagy aka dály 
az áram lás út já ban. Ezért ez a mód szer meg le he tõ sen kor lá to zott al kal ma zá si te rü le tû.

Gal va ni zá ló sor le vá lasz tott tér ben Né hány eset ben a gal va ni zá ló be ren de zé se ket tel je sen el kü lö ní tet ték. A gal va ni -
zá ló sort egy el kü lö ní tett „há zon” be lül (alag út ban) ala kí tot ták ki, mi köz ben a ve zér lõ rend szer, va la mint a fel ra kó/le sze -
dõ po zí ci ók kí vül he lyez ked nek el; ld. a 3.1.3 pon tot. Mi vel je len tõs lég el szí vás szük sé ges még a há zon be lül el he lyez ke -
dõ be ren de zés kor ró zi ó já nak meg aka dá lyo zá sá hoz is, az egyéb tech ni kák kal el ér he tõ nél ma ga sabb ener gia meg ta ka rí tás 
nem vár ha tó.

Tech ni kák al kal maz ha tó sá ga Fi gye lem mel kell len ni a lég el szí vó val mû kö dõ összes be ren de zés ener gia fel hasz ná -
lá sá nak ha té kony sá gá ra. Az összes be ren de zés hez fo lya mat sza bá lyo zás va ló sít ha tó meg.

Ahol a gal va ni zá ló sort „alag út ba” he lyez ték, a be ren de zés és az ol da tok kar ban tar tá sa bo nyo lul tabb és idõ igé nye sebb 
le het. Ez a tech ni ka va ló szí nû leg új be ren de zé sek ese té ben ha té ko nyabb, mint utó la gos be ve ze té se kor.

3.12.4 Ener gia vissza nye rés az el szí vott le ve gõ bõl
Ez a le het sé ges ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dés a na gyon nagy mé re tû be ren de zé sek re kor lá to zó dik. A be ru há zá si és

üze mel te té si költ sé gek na gyon ma ga sak. Az ener gia vissza nye rés bõl szár ma zó meg ta ka rí tá sok csu pán ezek nek a költ sé -
gek nek a tö re dé két te szik ki, meg va ló sí tá su kat meg elõ zõ, gaz da sá gi szem pon to kat is fi gye lem be vevõ meg va ló sít ha tó -
sá gi ta nul mány ké szí té se na gyon fon tos a ra ci o ná lis be ru há zás ér de ké ben.

Tech ni ka al kal maz ha tó sá ga Fi gye lem mel kell len ni az el szí vó val mû kö dõ összes be ren de zés nél az ener gia fel hasz -
ná lás ha tás fo ká ra. Fo lya mat sza bá lyo zás meg va ló sít ha tó az összes be ren de zés nél. Egyéb le he tõ sé gek al kal ma zá sa a
 helyi fel té te lek függ vé nye.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Mun ka he lyi egész ség és biz ton ság. 

3.13 Szenny víz ki bo csá tás csök ken té si tech ni kák
Nagy mennyi sé gû víz ki bo csá tás tör té nik fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé sét vég zõ be ren de zés bõl a kör nye zet be.

A mi ni ma li zá lás (be le ért ve a ki fo lyá sok mi ni ma li zá lá sát), a vissza nye rés és az új ra hasz no sí tás a szenny víz gaz dál ko dás
fon tos te rü le tei, ezek más hol ke rül nek tár gya lás ra, ld. a 3.3.5, 3.4 és 3.5 pon to kat.

A mû ve le tek hez hasz nált vi zet rend sze rint szenny víz ke ze lõ be ren de zés ben ke ze lik, egy meg fe le lõ mû ve le ti sor alap -
ján.

3.13.1 Az egyes szennye zõ anya gok meg szûn te té se és/vagy el tá vo lí tá sa a ke let ke zé si pont ban

Le írás A ká ros anya gok több sé ge ha té ko nyab ban ke zel he tõ, ha kü lön ke ze lik õket, mi e lõtt össze ke ve red né nek a töb bi 
szenny víz zel.

Más vegy sze re ket – pl. pác sa va kat és ké mi ai zsír ta la ní tó ol da to kat – rend szer te le nül és nagy mennyi ség ben bo csá ta -
nak ki, ami meg ha lad ja a fo lya ma tos szenny víz ke ze lõ be ren de zés ka pa ci tá sát, ami az elõ írá sok meg sér té sét okoz hat ja.
Ez a kö vet ke zõ kép pen ke zel he tõ:

– a nagy mennyi sé gû ki bo csá tás el ke rü lé se (ld. el len ára mú pá co lás, 3.9.11 pon tot),
– a nagy mennyi sé gû vegy szer tá ro lá sa és hosszabb idõ alatt le en ge dé se a szenny víz ke ze lõ rend szer be, a ke ze lõ be ren -

de zés ka pa ci tá sán be lül,
– a nagy mennyi sé gû vegy szer tá ro lá sa, és a lú gos zsír ta la ní tó fel hasz ná lá sa a sa vas pác ol da tok sem le ge sí té sé re,
– sza ka szos szenny víz ke ze lés és ki bo csá tás.
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El ért kör nye ze ti elõ nyök:
– Né hány anyag ese té ben, a szennye zõ anyag ke ze lé se és el tá vo lí tá sa csak kü lön vá lasz tást kö ve tõ en le het sé ges. 
– A szenny víz ke ze lõ be ren de zés ka pa ci tá sát meg ha la dó és az elõ írt fel té te le ket meg sér tõ, nagy mennyi sé gû ki bo csá -

tás el ke rü lé se.
– Vegy szer meg ta ka rí tás lú gos hul la dék ol da tok (pl. zsír ta la ní tók) al kal ma zá sá val, sa vas hul la dék ol da tok sem le ge sí -

té sé re.
Üze mel te té si ada tok A ci a nid-, nit rit-, és kro mát ion tar tal mú szenny vi ze ket kü lön kell elõ ke zel ni, mi e lõtt össze ke ve -

red né nek a töb bi szenny víz zel. Pél dá ul:
– a nit ri tek oxi dál ha tók vagy re du kál ha tók; mind két re ak ció tí pus hoz eny hén sa vas (pH = 3 – 4, ld. 3.13.4 pon tot) kö -

zeg szük sé ges,
– a ci a nid oxi dá ci ót lú gos (pH > 10, ld. 3.13.3 pon tot) kö zeg ben kell vé gez ni,
– a kromát re duk ció < 2,5 pH-n megy vég be.
A vegy szer fel hasz ná lás csök ken té se ér de ké be a sa vas szenny vi zek fel hasz nál ha tók a lú gos szenny vi zek sem le ge sí té -

sé re, ame lyek nek azon ban komp lex kép zõ-men tes nek kell len ni.
Más anya gok kü lön ke ze len dõk a ki bo csá tott szennye zõ anyag mennyi sé gé nek csök ken té se ér de ké ben, a to váb bi ke -

ze lé si igény csök ken té sé hez vagy meg szûn te té sé hez. Pél dák ta lál ha tók az el len ára mú öb lí tés és a be pár lás al kal ma zá sá ra 
zéró ki bo csá tás meg va ló sí tá sá hoz re ze zés nél, nik ke le zés nél és kró mo zás nál, va la mint elekt ro li ti kus cel lák hasz ná la tá ra
a nik ke le zés nél.

A kad mi um (és hi gany) le vá lasz tá sa más elõ írá sok tár gya. Né met or szág ban az elõ írá sok meg kö ve te lik azt, hogy azo -
kat el kü lö nít sék és a BAT sze rint ke zel jék, mi e lõtt a töb bi szenny víz zel össze ke ve red nek. Ha son ló meg kö ze lí tés ér vé -
nyes az Egye sült Ki rály ság ban is.

Al kal maz ha tó ság Be vált gya kor lat az összes ki bo csá tá si pont fi gye lem be vé te le an nak el dön té sé re, hogy a ke ze lést
(vissza for ga tást vagy új ra hasz no sí tást) cél sze rûbb-e kü lön el vé gez ni, a töb bi szenny víz zel össze ke ve re dést meg elõ zõ en.

Gaz da sá gi szem pon tok Né hány spe ci á lis eset ben a be ru há zá si és a ke ze lé si költ sé gek je len tõ sen csök kent he tõk az
egyes szenny vi zek kü lön ál ló ke ze lé sé vel. Rend sze rint a kü lön ke ze lés költ sé gei ma ga sab bak.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A kü lön ke ze lés ha té ko nyabb és gaz da sá go sabb le het. 

3.13.2 Zsí rok és ola jok (szén hid ro gé nek) el vá lasz tá sa a szenny víz tõl
Ál ta lá ban a zsí rok és ola jok el vá lasz tá sát a zsír ta la ní tó ol da tok ke ze lé se so rán vég zik el. Spe ci á lis ese tek ben a nyers

szenny víz olaj ta la ní tá sa szük sé ges a szer vet len vegy sze rek kel ke ze lés elõtt, az erre az al kal ma zá si te rü let re vo nat ko zó
el já rás a 3.8.12. pont ban ta lál ha tó.

3.13.3 Ci a nid oxi dá ció
Le írás A ci a ni dok kü lön bö zõ mód sze rek kel tá vo lít ha tók el a szenny víz bõl:

– oxidá lás kü lön bö zõ oxi dá ló sze rek kel:
o nát ri um-hi po klo rit
o hid ro gén-per oxid
o oxi gén (O2)
o ózon (O3)
o anó dos oxi dá ció, ld. a 3.10.1 pon tot
o ká li um-pe ro xo-di szul fát

– old ha tat lan fém-komp lex be vi tel (pl. vas-ci a nid ve gyü let),
– el tá vo lí tás ion cse ré lõ vel,
– el tá vo lí tás for ma lin nal, me leg ol dat ban,
– ci a nid ron cso lás ter mi kus el já rás sal,
– su gár zás se gít sé gé vel vég zett oxi dá ció (oxi dá ló sze rek és ult ra ibo lya su gár zás).
A gya kor lat ban a ci a ni dok ké mi ai, eset leg elekt ro ké mi ai oxi dá ci ó ja a leg el ter jed teb ben al kal ma zott tech ni ka. Egyéb

el já rá sok csak kü lön le ges ese tek ben ja va sol tak.
El len ha tá sok Vegy sze rek fel hasz ná lá sa és ener gia igény (a ter mi kus, be su gár zá sos és anó dos tech ni kák ese té ben),

va la mint AOX (ad szor be ál ha tó szer ves ha lo ge ni dek) ke let ke zé sé nek le he tõ sé ge, ha hi po klo ri tot hasz nál nak, vagy klo -
rid io nok je len lé té ben vég zik az anó dos oxi dá ci ót.

Üze mel te té si ada tok Nát ri um-hi po klo rit al kal ma zá sa kor kló ro zott szer ves ve gyü le tek ke let kez nek (a 28/2004.
(XII.25.) KvVM ren de let sze rint a ki bo csá tott szenny víz ben ma xi mum 1 mg/l AOX le het). Ezért szá mos he lyen tár gyal -
ták a nát ri um-hi po klo rit, mint oxi dá ló szer he lyet te sí té sét a ci a nid oxi dá ci ó já nál. Azon ban, mi vel az em lí tett le he tõ sé gek
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egyi ke sem je lent uni ver zá lis meg ol dást a ci a ni dok ha té kony ron cso lá sá ra, a nát ri um-hi po klo ri tos ron cso lás még min dig
a leg el ter jed tebb el já rás.

Az anó dos oxi dá ció a cink és réz elekt ro ké mi ai le vá lasz tá sá hoz hasz nált, ci a nid tar tal mú mû ve le ti ol da tok ban és öb lí tõ 
vi zek ben lévõ ci a nid komp le xek el ron cso lá sá ra meg fe le lõ tech no ló gia. Az anó dos oxi dá ci ó val el ér he tõ ma ra dék ci a nid -
tar ta lom 0,1 g/l alatt van. A < 0,2 mg/l ha tár ér ték to váb bi, nát ri um-hi po klo ri tos vegy sze res ke ze lés sel ér he tõ el. A ci a nid
ron cso lá son fe lül az ol dott fé me ket vissza nye rik, és új ra hasz no sít ják.

Al kal maz ha tó ság A ké mi ai oxi dá ció szé les kör ben el ter jedt. A hid ro gén-per oxid könnyen he lyet te sít he ti a hi po klo ri -
tot, azon ban drá gább. A leg több eset ben meg ol dás, hogy a híg öb lí tõ vi ze ket nát ri um-hi po klo rit tal ke ze lik, de a tö mé -
nyebb (> 1 g ci a nid ion/li ter) ol da to kat hid ro gén-per oxid dal vagy anó do san oxi dál ják.

3.13.4 Nit rit ke ze lés
Le írás A nit rit oxi dál ha tó nit rát tá, vagy re du kál ha tó nit ro gén né. Mind két re ak ció eny hén sa vas kö zeg ben ját szó dik le, 

kb. 4-es pH-n.
El len ha tá sok
– Eset leg AOX ke let kez het, ha hi po klo ri tot hasz nál nak.
– Az ala csony pH és ma gas nit rit tar ta lom NOx kép zõ dés hez ve zet het.
– A fe les leg ben lévõ nát ri um-di ti o nit a fém io nok kal komp le xet ké pez het.
Üze mel te té si ada tok Az oxi dá lás hoz ál ta lá ban hid ro gén-per oxi dot al kal maz nak. Ko ráb ban leg gyak rab ban nát ri -

um-hi po klo ri tot hasz nál tak, azon ban al kal ma zá suk az AOX kép zõ dés ve szé lye mi att csök ken.
Re du ká ló szer ként ál ta lá ban ami do kén sa vat hasz nál nak. E re ak ció hát rá nya a ma gas szul fát tar ta lom a szenny víz ben.

Kar ba mid is al kal maz ha tó, en nek az a hát rá nya, hogy a re ak ci ó hoz 60 °C hõ mér sék let szük sé ges. Hid ro gén-szul fit tal is
re du kál hat nak, azon ban rit kán al kal maz zák és ma gas szul fát kon cent rá ci ót okoz a szenny víz ben.

Sa vas ol dat ban a nit rit szul fa min sav val könnyen re du kál ha tó.
Nát ri um-di ti o nit és Fe(II)ion hasz ná la ta ki kü szö böl het né hány ká ros ha tást.
Lég el szí vás ra le het szük ség, mi vel a ma gas nit rit tar tal mú ol da tok pH-já nak csök ke né se nit ró zus gáz kép zõ dés hez ve -

zet het. Mint hogy a nit ró zus gá zok rosszul ol dód nak víz ben, lú gos ol dat tal töl tött lég mo só szük sé ges az el szí vott le ve gõ
ke ze lé sé re, ha bár az nem ké pes a ma gas kon cent rá ci ó jú ol dat ból kép zõ dõ összes nit ró zus gázt el tá vo lí ta ni. Sza ka szos ke -
ze lés nél a pH csök ken tést meg elõ zõ en szük ség le het kis mennyi sé gû oxi dá ló szer ada go lá sá ra.

Al kal maz ha tó ság Szé les kör ben el ter jedt.

3.13.5 Kro mát ke ze lés
Le írás A króm(VI)ve gyü le te ket (kro má to kat és dik ro má to kat) ne héz le csap ni, ál ta lá ban króm(III)ion ná re du kál ják,

amit ezt kö ve tõ en sem le ge sí tés sel króm(III)-hid ro xid alak ban csap nak le. A re duk ció 2,5 pH ér ték alatt megy vég be. A
leg el ter jed tebb re du ká ló szer a nát ri um-hid ro gén-szul fit (bi szul fit).

Ha csu pán cse kély mennyi sé gû króm(VI)ion, ma gas pH-jú kö zeg ben van je len, a re ak ció lú gos kö zeg ben is le ját szó -
dik nát ri um-di ti o nit vagy Fe(II)io nok hasz ná la tá val. Ek kor nincs szük ség sav ada go lás ra. Ha Fe(II)iont al kal maz nak,
igen sok iszap ke let ke zik a szenny víz ke ze lés nél (Fe(III)-hid ro xid ként).

A kro mát ion pH < 3,5 kö zeg ben hid ro gén-per oxid dal króm(III)ion ná) re du kál ha tó.
El ért kör nye ze ti elõ nyök A hid ro gén-per oxid dal sa vas kö zeg ben vég zett re duk ció mi ni ma li zál ja a szenny víz szul fát -

tar tal mát.
El len ha tá sok Ügyel ni kell a nát ri um-hid ro gén-szul fit (bi szul fit) al kal ma zá sa kor, mi vel SOx kép zõ dik. Meg fe le lõ

mun ka he lyi lég el szí vás szük sé ges.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Víz szennye zés el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írá sok.

3.13.6 Fé mek ki csa pá sa és flok ku lá lá sa
Ha mód van rá, a fé me ket sze lek tí ven cél sze rû le csap ni, a ha té ko nyabb fo lya mat sza bá lyo zás (a pH az adott fém hez

tar to zó op ti má lis ér té ké re ál lít ha tó be), és a szenny víz iszap új ra hasz no sí tá sa ér de ké ben. Ez nem min den eset ben le het sé -
ges, il let ve gaz da sá gos. Ha az üzem ben sok fe lü let ke ze lõ el já rás és gal ván für dõ ta lál ha tó, és a kü lön bö zõ szenny víz ágak 
szét vá lasz tá sa ne héz sé gek be üt kö zik, a fé me ket egy szer re kell le csap ni (együt tes le csa pás).

3.13.6.1 Hid ro xid le csa pás
Le írás Az át me ne ti fé me ket sem le ge sí tés sel, majd 7 – 11 kö zöt ti pH-n le ját szó dó le csa pás sal tá vo lít ják el.
Üze mel te té si ada tok A kü lön bö zõ szenny vi zek össze ke ve re dé se az együt tes le csa pás ese tén olyan ha tá sú, hogy a

rossz üle pe dé si jel lem zõ jû fé mek le csa pá sát se gí tik a jól üle pe dõ fém hid ro xi dok, ez ál tal a kö zös le csa pás sal ked ve zõbb
ered mé nyek ér he tõk el. Pél dá ul, a nik kel le csa pá sa más fém io nok kal, il let ve a kad mi um együt tes le csa pá sa Fe(II)ion nal,
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9 -es pH-n. Eb ben az eset ben a kad mi um ki bo csá tás 0,1 mg/l alatt le het. Sze lek tív le csa pás ese tén nem ér he tõ el ilyen ala -
csony kon cent rá ció.

Né hány ne héz fém – pl. kad mi um, ólom és nik kel – le csa pá sá hoz ma gas pH szük sé ges. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
azon ban más fém hid ro xi dok – pl. Zn, Cr, Sn és Al – vissza ol dód hat nak, ezért szük sé ges sé vál hat egy ala csony pH-n tör -
té nõ sze lek tív le csa pás, egyéb, le csa pást elõ se gí tõ ada lé kok – pl. kal ci um-hid ro xid – fel hasz ná lá sá val.

A fé mek old ha tó sá ga nõ a sem le ges só tar ta lom emel ke dé sé vel. A fé mek rész ben na gyon fi nom szem csés alak ban csa -
pód nak ki (kü lö nö sen az ólom és az ón), ezért flok ku lá ló szer (vas(III)-klo rid, mész tej, és/vagy po li elekt ro lit) ada go lás
szük sé ges az el vá lasz tás és a szû rés ja ví tá sá hoz. Azon ban ez a vas ve gyü let vagy a na gyobb mennyi sé gû mész az iszap
(hul la dék) mennyi sé gé nek nö ve ke dé sé hez ve zet. A po li elekt ro li tok töl tés sû rû sé ge na gyobb, és ezért jó val ke ve seb bet
kell ada gol ni be lõ lük.

A szi go rú ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tar tá sá hoz szük ség le het a fi nom szem csék ki szû ré sé re. Bi zo nyos ese tek ben utó -
ke ze lés re is szük ség van, pl. szul fid dal és/vagy sze lek tív ion cse ré lõ vel (l. ké sõbb).

Al kal maz ha tó ság Szé les kör ben el ter jedt. Az üle pí tõ ká dak, még a je len tõs hely meg ta ka rí tást le he tõ vé tevõ fer de le -
me zes üle pí tõk is nagy he lyet igé nyel nek, meg va ló sí tá suk költ sé ges le het. Az összes eset ben an nak el dön té sé hez, hogy a 
fém io no kat kü lön vagy együtt csap ják-e le, elõ kí sér le te ket kell vé gez ni.

3.13.6.2 Szul fi dos le csa pás

Le írás Ha a hid ro xid le csa pá sa, és a sze lek tív ion cse ré lõs utó ke ze lés nem ele gen dõ a ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tar tá -
sá hoz, nát ri um-szul fid vagy or ga no-szul fid se gít sé gé vel ala cso nyabb fém ion-kon cent rá ció ér he tõ el, ld. 17. táb lá zat, mi -
vel a fém-szul fi dok old ha tó sá ga ál ta lá ban lé nye ge sen ala cso nyabb, mint a fém hid ro xi do ké.

Csa pa dék old ha tó sá gi szor za ta

Fém ion Hid ro xid Szul fid

Alu mí ni um 2 x 10-32 –

Ólom 1 x 10-7 – 10-13 3 x 10-28

Kad mi um 1,3 x 10-14 5,1 x 10-29

Króm(III) 3 x 10-28 –

Vas(II) 2 x 10-15 3,7 x 10-19

Vas(III) 8,7 x 10-38 –

Réz 2 x 10-19 8 x 10-45

Nik kel 5,8 x 10-15 1 x 10-26

Ezüst 1,24 x 10-8 1,6 x 10-49

Cink 4 x 10-17 6,9 x 10-26

17. táb lá zat: Fém-hid ro xi dok és -szul fi dok old ha tó sá gi szor za ta

El ért kör nye ze ti elõ nyök Ala csony ki bo csá tá si ér té kek az át me ne ti fé mek ese té ben.

El len ha tá sok Óva tos ság szük sé ges a szul fi dok al kal ma zá sa kor, ke rül je a sa vas kö ze get, a hid ro gén-szul fid kép zõ dés
meg aka dá lyo zá sá hoz. A szul fid fe les le get vas sók al kal ma zá sá val el kell tá vo lí ta ni. A szul fid isza pok ke ze lé se ne héz sé -
gek kel jár hat, a fi nom csa pa dék gyak ran ne he zen üle pít he tõ, il let ve szûr he tõ.

Üze mel te té si ada tok A fém-szul fi dok le csa pá sa kor flok ku lá ló szer ada go lás ra le het szük ség, mi vel a ke let ke zõ csa pa -
dék, va la mint a kol lo i dá lis kén na gyon fi nom el osz lá sú, és ne he zen üle pít he tõ, il let ve szûr he tõ.

Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Víz szennye zés el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írá sok; ala csony ki bo csá tá si ha tár -
ér té kek, ahol kör nye ze ti mi nõ sé gi elõ írá so kat kö ve tel nek meg.

3.13.6.3 Egyéb flok ku lá ló sze rek

Le írás Az al kal ma zott egyéb flok ku lá ló sze rek:

Szer vet len sók, mint pl. Fe(III)- és alu mí ni um-sók.

Nagy mo le ku la tö me gû (106 – 107), io nos szer ke ze tû (ani o nos vagy ka ti o nos), nagy sû rû sé gû szer ves po li me rek. Fe lü -
let ke ze lés hez ál ta lá ban ani o nos po li me re ket hasz nál nak.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Jobb flok ku lá lás, na gyobb ha tás fo kú le csa pás.
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El len ha tá sok A szer vet len sók meg nö vel he tik a de po ná lan dó vagy ké sõbb ke ze len dõ iszap mennyi sé gét. A flok ku lá -
ló szer ada go lás se gít het a ké sõb bi víz te le ní tés nél, to váb bi vegy szer ada go lás nél kül.

Üze mel te té si ada tok A szer vet len só kat ál ta lá ban kü lön kád ban old ják fel, és le csa pás elõtt ada gol ják be a rend szer -
be. A po li elekt ro li to kat sem le ge sí tés után, las sú ke ve rés sel ada gol ják a szenny víz hez.

Al kal maz ha tó ság Al kal maz ha tó sá ga hely szí ni vizs gá lat tal könnyen meg ha tá roz ha tó.
Gaz da sá gi szem pon tok Meg nö vel he ti a meg lé võ szenny víz ke ze lõ be ren de zés ha tás fo kát. Ala csony be ru há zá si és

üze mel te té si költ sé gek.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Víz szennye zés el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írá sok; az ala csony ha tár ér té kek,

ahol a kör nye ze ti mi nõ sé gi elõ írá sok meg kö ve te lik.

3.13.7 Komp lex kép zõk
Le írás A bi zo nyos el já rá sok ban al kal ma zott komp lex kép zõ sze rek meg ne he zí tik az át me ne ti fé mek le csa pá sát,

amennyi ben azok össze ke ve red nek más szenny vi zek kel.
A réz nát ri um-di ti o ni tos re duk ci ó val csap ha tó ki a szenny víz bõl, de a fe les leg ben lévõ di ti o nit a hid ro xid csa pa dék ból

is újra old ja (újabb komp lex be vi szi) a réz io no kat, meg aka dá lyoz va a le csa pást, mi ál tal a réz io nok át ha lad nak a szenny -
víz ke ze lõ rend sze ren, és tá voz nak a csa tor ná ba. Erõ sebb re du ká ló szer rel (pl. nát ri um-hi po fosz fit tal) re du kál ha tók ki az
egyéb fé mek, mint pl. nik kel és ón. A fé mek gyak ran szul fid ként csap ha tók ki az erõs komp le xek bõl. Az am mó ni ás vagy
ami nos (pl. tri e ta nol-amin és Qu ad rol (a Wy an dot te ál tal gyár tott N,N,N’,N’-tet ra kisz(2-hid ro xi-pro pil)-eti lén-di a min),
ka ti o nos fém komp le xek eny hén sa vas ka ti on cse ré lõ vel el tá vo lít ha tók (pl. imi no di a ce tát cso por tok kal ren del ke zõ, sze -
lek tív ion cse ré lõ gyan ták). Azon ban, az ion cse ré lõ gyan tás ke ze lés nem al kal maz ha tó cit rát-, EDTA- és NTA tar tal mú
ol da tok nál.

A leg gyak rab ban hasz nált komp lex kép zõk a ci a ni dok, a po li fosz fá tok, ami nok, cit rom sav, bor kõ sav, glü kon sav, am -
mó nia, NTA, EDTA és a Qu ad rol (N,N,N’,N’-tet ra kisz(2-hid ro xi-pro pil)-eti lén-di a min).

Más el já rás al kal ma zá sá val az összes EDTA el ron cso ló dik ult ra ibo lya su gár zás és hid ro gén-per oxid se gít sé gé vel. En -
nek a tech ni ká nak az al kal ma zá sát meg elõ zõ en a réz io nok nagy ré szét elekt ro li ti kus úton el kell tá vo lí ta ni az ol dat ból. A
Cu/EDTA komp lex el ron cso lá sát kö ve tõ en a sza bad réz ki csa pó dik.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Biz to sít ja, hogy a fé mek nem ma rad nak ol dat ban, és nem ke rül nek be a köz csa tor ná ba, il -
let ve nem ol dód nak vissza a szé le sebb vízi kör nye zet ben.

El len ha tá sok To váb bi vegy szer és ener gia fel hasz ná lás, az al kal ma zott tech ni ka függ vé nyé ben.
Üze mel te té si ada tok Ahol komp lex kép zõ ket hasz nál nak, kü lö nö sen, ha azok erõs komp lex kép zõk, a to váb bi ke ze lé -

sek elõtt (pl. a fém ki csa pá sa és flok ku lá lá sa) aján lott mi nél elõbb el kü lö ní te ni a fé me ket és a komp lex kép zõ ket.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk Víz szennye zés el le ni vé de lem re vo nat ko zó elõ írá sok; az ala csony ha tár ér té kek,

ahol a kör nye ze ti mi nõ sé gi elõ írá sok meg kö ve te lik. A 28/2004. (XII. 25.) KvVM ren de let elõ ír ja, hogy a ké mi ai re ze zõ
ol da tok ból az ED TA-t és sóit vissza kell for gat ni vagy nyer ni, va la mint a zsír ta la ní tó- fém le ol dó- és nik ke le zõ ol da tok -
ból szár ma zó szenny víz ED TA-t nem tar tal maz hat.

3.13.8 Ani o nok le csa pá sa

3.13.8.1 Flu o ri dok le csa pá sa
Le írás A sza bad flu o rid io nok kal ci um mal le csap ha tók, pl. mész te jes sem le ge sí tés nél.
Üze mel te té si ada tok A flu o rid le csa pás csak ab ban az eset ben megy vég be kvan ti ta tív mó don, ha leg alább egy kal ci -

um-egyen ér ték van je len min den flu o rid-egyen ér ték re szá mol va. Egyéb ként to váb bi kal ci um io no kat kell ada gol ni, pl.
kal ci um-klo ri dot.

Al kal maz ha tó ság A flu o rid komp le xek (pl. BF4, AlF6 vagy SiF6) nem csap ha tók le tö ké le te sen  kalciumvegyüle -
tekkel. 

3.13.8.2 Fosz fát le csa pás
Le írás Szük ség le het a fosz fát kon cent rá ció csök ken té sé re, ha a ke zelt szenny víz élõ víz be, vagy olyan köz csa tor ná ba

ke rül, amely nek vi zé ben lévõ fosz fá to kat nem ke ze lik a vá ro si tisz tí tó mû ben. 4 kg/nap fosz fát ki bo csá tá sa 1000 la kos
napi ki bo csá tá sá nak fe lel meg.

Azon ban ez rit ka prob lé ma, mi vel old ha tat lan fosz fát ve gyü le tek kép zõ dé sé hez ele gen dõ fém ion mennyi ség ta lál ha tó
csak nem az összes, fe lü let ke ze lés bõl szár ma zó szenny víz ben. Amennyi ben nem ilyen eset rõl van szó, vas vagy alu mí ni -
um ve gyü le te ket kell ada gol ni a szenny víz hez. Mész tej jel is el vé gez he tõ a le csa pás, 10 fe let ti pH-n.

El ért kör nye ze ti elõ nyök A fosz fát je len tõ sen hoz zá já rul az eut ro fi zá ció ki ala ku lá sá hoz. Né hány kg fosz for ki bo csá -
tá sa je len tõs ha tás sal le het a fo lyók ra, az áram ló víz mennyi ség nek meg fe le lõ en.

El len ha tá sok To váb bi vegy sze rek szük sé ge sek.
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3.13.8.3 Szul fát ion le csa pás
Le írás A szul fát ion kal ci um-szul fát ként bi zo nyos mér té kig le csap ha tó.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Köz csa tor ná ban a be ton kor ró zió meg elõ zé se.
El len ha tá sok 
– To váb bi vegy sze rek hasz ná la ta.
– A szul fát le csa pás mi att több de po ná lan dó iszap ke let ke zik.
– A szul fát le csa pás prob lé má kat okoz hat az isza pok új ra hasz no sí tá sá nál, pl. az alu mí ni um-hid ro xid iszap hasz ná la ta

so rán.
Üze mel te té si ada tok A kal ci um-szul fát old ha tó sá ga 2000 mg/l ami bõl 1404 mg/l a szul fát ion. Ez a sem le ges só kon -

cent rá ció nö ve ke dé sé vel je len tõs mér ték ben nõ, 1 ekv/l sem le ges só (ez kb. 58,5 g/l nát ri um-klo rid nak fe lel meg) je len -
lé té ben a szul fát ion csak 5000 mg/l kon cent rá ci ón kezd le vál ni. A kü lön bö zõ sem le ges sók el té rõ ha tás sal van nak az old -
ha tó ság ra.

Al kal maz ha tó ság Ál ta lá ban köz csa tor ná ba ve ze tés kor szük sé ges a szul fát io nok el tá vo lí tá sa a szenny víz bõl.

3.13.9 Vég sõ ke ze lés és a tech ni kák kom bi ná ci ó ja
Le írás Szá mos tech ni ka áll ren del ke zés re a szenny vi zek vég sõ tisz tí tá sá hoz, hogy meg fe lel je nek az ala csony ki bo -

csá tá si ha tár ér té kek nek és/vagy újra fel hasz nál ha tók le gye nek a fe lü let ke ze lõ el já rá sok ban:
– Vég ka ti on cse re. Szá mos ion cse ré lõ rend szer áll ren del ke zés re, az összes eset ben a gyan tán meg kö tött – fõ ként fém – 

io no kat le kell cse rél ni ol dó dó, ke vés bé ká ros ha tá sú io nok ra (pl. nát ri um ion ra) a gyan ta re ge ne rá lá sa kor. Az ion cse ré lõ
al kal maz ha tó pél dá ul a fo lya ma tok ból szár ma zó öb lí tõ vi zek re ge ne rá lá sá ra is. Leg több eset ben ion cse re elõtt cél sze rû
más mód sze rek kel csök ken te ni a szennye zõ anyag-tar tal mat.

– Ho mok szû rõk.
Kel át kép zõ ka ti on cse ré lõ gyan ták al kal ma zá sá val a szenny vi zek vég sõ tisz tí tá sa ak kor ha té ko nyabb, ha arra a fé mek

nagy ré szé nek el tá vo lí tá sát kö ve tõ en ke rül sor. Ez tör tén het a vegy sze rek (pl. ld. a 3.4 és 3.5 pon tot), elekt ro li tok (ld.
3.9.8) és/vagy csa pa dék (ld. 3.13.6 pon tot) szenny víz be ke rü lé sé nek meg aka dá lyo zá sá val vagy vissza tar tá sá val. A kel -
át kép zõ ka ti on cse ré lõ gyan ta ha tás fo ka függ a szenny víz pH-já tól is. Az op ti má lis pH fé men ként kü lön bö zõ.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Ala csony fém tar tal mú szenny víz ki bo csá tás.
Le he tõ ség az öb lí tõ vi zek újra fel hasz ná lá sá ra.
A vég ka ti on cse ré lõ rend szer hely igé nyes, nem csu pán az ion cse ré lõ osz lo pok, ha nem a re ge ne rá lás hoz szük sé ges esz -

kö zök mi att is. Ugyan csak szük ség van meg fe le lõ szak ér te lem re a re ge ne rá lás és a ter melt víz mi nõ sé gé nek el len õr zé sé -
hez. 

El len ha tá sok Ener gia fel hasz ná lás.
Al kal maz ha tó ság Szé les kör ben hasz nál ha tó.

3.13.10 Zárt rend sze rû (zéró ki bo csá tá sú) tech ni kák
Há rom fé le tech ni ka al kal maz ha tó a víz-mi ni ma li zá lá si tech ni kák kal össz hang ban (ld. a 3.4. és 3.5 pon tot), a ke ze lõ

sor egé sze vagy egy ré sze ki bo csá tá sá nak nul lá ra csök ken té sé hez. Ezek az aláb bi ak:
– ter mi kus
– memb rá nos
– ion cse rés
El ért kör nye ze ti elõ nyök 
Az összes szennye zõ anyag ki bo csá tás csök ke né se.
A tisz tí tott víz új ra hasz no sí tá sa a ke ze lõ so ron tör té nõ fel hasz ná lás hoz.
El len ha tá sok A ter mi kus el já rás hoz, a szi vattyúk hoz és a memb rán tech ni ká hoz szük sé ges ener gia.
Az ion cse ré lõ gyan ták re ge ne rá lá sá hoz az ál ta luk meg kö tött io nok kal egyen ér té kû egyéb io nok (a gyan ta tí pu sá tól

füg gõ en pl. nát ri um vagy klo rid io nok) szük sé ge sek. 
Az ion cse rés tech ni ka je len tõ sen nö vel he ti a ki bo csá tott szenny víz só tar tal mát.
Ez a tech ni ka hul la dé kot bo csát ki, ami ár tal ma sabb és/vagy ne he zeb ben ke zel he tõ le het, mint a ti pi kus szenny víz ke -

ze lõ be ren de zés ben ke let ke zett iszap.
Al kal maz ha tó ság Ál ta lá ban könnyû és a kör nye zet szem pont já ból ha té ko nyabb egy ön ál ló el já rás nál (pl. nik ke le zés -

nél vagy kró mo zás nál) zárt rend szert meg va ló sí ta ni.

Ter mi kus el já rá sok
A fi zi kai-ké mi ai el já rá sok alap ján mû kö dõ klasszi kus szenny víz ke ze lé sen fe lül le he tõ ség van a szenny víz ki bo csá tás

tel jes mér té kû meg szûn te té sé re, a be pár lá si tech ni kák fel hasz ná lá sá val. A fém-hid ro xi dok he lyett a be pár lás ból víz old -
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ha tó sók ke ve ré ke ke let ke zik, amely nek el he lye zé se Ma gyar or szá gon je len leg leg fel jebb ve szé lyes hul la dék ége tõk ben
le het sé ges.

Je len leg két alap ve tõ tech ni ka áll ren del ke zés re a szenny vi zek be pár lá sá ra:
– vá ku um be pár lás, gõz komp resszi ó val, és
– inf ra lám pás be pár lók, nor mál lég kö ri nyo má son (még nem ter jedt el).

Vá ku um be pár lók gõz komp resszi ó val
Le írás Gõz komp resszi ós vá ku um be pár lók al kal ma zá sá val le he tõ ség van az ener gia igény gaz da sá gos szint re csök -

ken té sé re.
El ért kör nye ze ti elõ nyök Zéró víz ki bo csá tás va ló sít ha tó meg egy be ren de zés bõl vagy bi zo nyos mû ve le ti lé pé sek -

bõl.
El len ha tá sok A be pár lás és a kon cent rá tum szá rí tá sa mi at ti na gyobb ener gia fo gyasz tás. A ke let ke zõ hul la dék ke ze lé -

se ne he zebb le het, mint a ha gyo má nyos isza pé.
Üze mel te té si ada tok A be pár lás so rán kon cent rá tum ke let ke zik, ami to váb bi szá rí tást igé nyel. Ezért a be ru há zá si és

ke ze lé si költ sé gek olyan mér ték ben meg nõ nek, hogy ez a tech no ló gia rend sze rint csak ki vé te les ese tek ben gaz da sá gos.

A ka pott víz mi nõ sé ge na gyon jó, elekt ro mos ve ze té se (ve ze tõ ké pes sé ge) 90 – 200 µS/cm.
Al kal maz ha tó ság Csak nagy ener gia be vi tel és ma gas be ru há zá si költ sé gek mel lett va ló sít ha tó meg. Kör nye ze ti elõ -

nye cse kély vagy egy ál ta lán nincs, és kis mér ték ben szük ség le het a ha gyo má nyos ke ze lés bõl szár ma zó „sem le ges” só -
kat (nát ri um-, ká li um- és kal ci um-só kat) tar tal ma zó szenny víz tisz tí tá sá ra. Há rom eset le het sé ges:

– kis szenny víz mennyi ség
A szenny víz mennyi sé ge drasz ti ku san csök kent he tõ a 3.4 és 3.5 pont ban is mer te tett in téz ke dé sek kel. Az old ha tó

kom po nen sek kon cent rá ci ó ja ek kor ezek nek meg fe le lõ en nõ. Ezért ne héz zé vál hat a szenny víz ke ze lés a ha gyo má nyos
mód sze rek kel, és ne he zen le het ele get ten ni a köz csa tor ná ba ki bo csá tott szenny vi zek re vo nat ko zó ha tár ér té kek nek.
Ilyen eset ben a be pár lás gaz da sá go sabb le het, mint a ha gyo má nyos ke ze lés, a több let ener gia fel hasz ná lás el le né re.

– a nor mál mód sze rek kel ne he zen el tá vo lít ha tó kom po nen sek
A komp lex kép zõ ket (mint pl. az EDTA) ne héz el ron csol ni a szenny víz ben. Azon ban hasz ná la tuk na gyon fon tos né -

hány el já rás hoz. Az ilyen ve gyi anya gok kal üze me lõ be ren de zé sek nél a ke let ke zõ ol da tok, il let ve öb lí tõ vi zek tel jes be -
pár lá sa le het az egyet len meg ol dás.

– elõ írás
Az olyan vál la lat, amely nem bo csát ki szenny vi zet, ke vés bé, vagy egy ál ta lán nincs ki té ve a kör nye ze ti ha tó sá gok el -

len õr zé sé nek.

3.13.11 Szenny vi zek fo lya ma tos el len õr zé se, vég el len õr zé se és ki bo csá tá sa
A ki bo csá tást meg elõ zõ en, a szenny vi zet meg fe le lõ prog ram se gít sé gé vel el len õriz ni kell, hogy meg fe lel-e az elõ írá -

sok nak.
A ki bo csá tás le het:
– fo lya ma tos:

o a kulcs pa ra mé te rek (pl. pH) fo lya ma tos on li ne el len õr zé sé vel
o a kulcs pa ra mé te rek (pl. pH, ci a nid-tar ta lom, a be ren de zés mû kö dé sé nek meg fe le lõ en) gya ko ri, 
  kéz zel tör té nõ el len õr zé sé vel.
o a ket tõ kom bi ná ci ó ja

– sza ka szos ki bo csá tás, elõt te a kulcs pa ra mé te rek (pl. pH, ci a nid-tar ta lom, a be ren de zés mû kö dé sé nek meg fe le lõ en)
el len õr zé sé vel. Né met or szág ban ezt ír ták elõ.

Mind két fel té tel ese tén, ezek az irá nyí tá si rend szer ré szét ké pez he tik, és ha a szenny víz ben lévõ va la mely szennye zõ
mennyi sé ge meg ha lad ja a ha tár ér té ket, be avat ko zás in dít ha tó. Ez ki vált ha tó on li ne rend sze rû, au to ma ta vész jel zõ be ren -
de zé sek kel vagy kéz zel, ma nu á lis el len õr zés alap ján.

El ért elõ nyök Biz to sít ja az elõ írt ha tár ér té kek fo lya ma tos be tar tá sát.
El len ha tá sok Fo lya ma tos ki bo csá tás nál, a rosszul elõ ké szí tett, rosszul kar ban tar tott és/vagy el len õr zött on li ne rend -

sze rek, vagy meg fe le lõ, sze mé lyes el len õr zés és az ana li ti kai ered mé nyek hi á nya kö vet kez té ben a szenny víz ben lévõ
szennye zõk mennyi sé ge meg ha lad hat ja az elõ írt ha tár ér té ket.

Sza ka szos ki bo csá tás ese tén, a rosszul fel ké szí tett, vagy meg fe le lõ ana li ti kai ered mé nyek nél kü li el len õr zés mi att a
szenny víz ben lévõ szennye zõk mennyi sé ge meg ha lad hat ja az elõ írt ha tár ér té ket.

Üze mel te té si ada tok Az e fel ada tot vég zõ sze mély zet meg fe le lõ (akár az on li ne el len õr zés bõl, akár hely szí ni vizs gá -
la tok ból, akár pe dig la bo ra tó ri u mi ered mé nyek bõl szár ma zó) ana li ti kai in for má ci ók kal alá tá masz tott ki kép zést igé nyel.
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Az on li ne el len õr zõ rend sze rek rend sze res kar ban tar tást és meg fe le lõ en ki kép zett sze mély zet ál tal el vég zett ka lib rá -
lást igé nyel nek.

Al kal maz ha tó ság A víz fo lyás ba, köz csa tor ná ba vagy köz pon ti víz ke ze lõ rend szer be ki bo csá tást vég zõ összes ki bo -
csá tó hely.

Gaz da sá gi szem pon tok A rend sze res sze mé lyes el len õr zés sel foly ta tott fo lya ma tos ki bo csá tás lát szik a leg ol csóbb -
nak. Azon ban, eb ben az eset ben be kell szá mí ta ni a meg en ge dett fel té te lek meg sze gé sé nek ve szé lyét és költ sé ge it is.

Az on li ne el len õr zõ be ren de zé se ket ugyan ezen okok mi att rend sze ren kar ban kell tar ta ni, azon ban vi szony lag rö vid
idõn be lül vissza nyer he tõk a sze mé lyes el len õr zé sek költ sé gei.

A vizs gá la tot kö ve tõ, sza ka szos ki bo csá tás ese té ben a víz áram nak meg fe le lõ mé re tû akna, tar tály vagy kád be ru há zá si 
költ sé ge vi szony lag ma gas, eset leg két vagy több akna, tar tály vagy kád üze mel tet he tõ egy mást kö ve tõ en. Eh hez is el -
len õr zés re és ana lí zis re van szük ség a ki bo csá tás elõtt.

3.14 Hul la dék gaz dál ko dá si tech ni kák

3.14.1 Hul la dé kok: ke let ke zé sük és a ve lük való gaz dál ko dás
Az irány elv meg kö ve te li a ke ze lõ tõl, hogy – ahol az le het sé ges – se gít se elõ fo lya mat ban ke let ke zett, il let ve az ott fel -

hasz nált anya gok, va la mint a hul la dé kok vissza nye ré sét és új ra hasz no sí tá sát.
A fe lü let ke ze lõ be ren de zé sek ben zaj ló öb lí té sek so rán tö mény ol da tok, kon cent rá tu mok ke let kez nek. Az öb lí tõ vi ze -

ken kí vül az aláb bi, fém tar tal mú szenny vi zek kép zõd nek:
– rit kán az elekt ro ké mi ai el já rá sok ból szár ma zó ki me rült mû ve le ti ol da tok (elekt ro li tok),
– a ké mi ai fém be vo na to kat le vá lasz tó el já rá sok ból szár ma zó ki me rült mû ve le ti ol da tok,
– az elõ- és utó ke ze lés bõl (zsír ta la ní tás, pá co lás, fosz fá to zás, és ké mi ai kon ver zió) szár ma zó ki me rült mû ve le ti ol da -

tok,
– az el vá lasz tá si és re ge ne rá lá si mû ve le tek bõl (pl. ion cse re, re tar dá ció, elekt ro lí zis) szár ma zó ol da tok,
– a kap cso ló dó te vé keny sé gek bõl (pl. lég mo sók és szû rõk, va la mint a be ren de zés tisz tí tá sa) szár ma zó ol da tok.
Ál ta lá ban az ol da tok és a szenny vi zek a szenny víz rend szer be ke rül nek. A szenny víz ke ze lés so rán alap ve tõ en, az ol -

dott fém io no kat old ha tat lan ve gyü le tek ként csap ják ki. A nor mál, nát ri um-hid ro xi dos és/vagy mész te jes le csa pás so rán a 
fé mek hid ro xid és/vagy oxid-hid rát alak ban csa pód nak ki. A le csa pás vé gez he tõ kar bo nát ként vagy szul fid ként is. A ke -
let ke zõ iszap víz tar tal ma rend sze rint meg ha lad ja a 95 %-ot, ezért szû rõ prés sel 70 - 60 % víz tar tal mú ra tö mé nyí tik, és eb -
ben a for má ban iszap ként de po nál ják.

Az iszap mennyi sé ge kü lön bö zõ pa ra mé te rek függ vé nye:
– a be me nõ anya gok szennye zett sé ge,
– a mun ka da ra bok fe lü le tén lévõ fém-oxi dok mennyi sé ge (kor ró zió),
– a mun ka da ra bok ál tal ki hor dott mû ve le ti ol dat mennyi sé ge (ki hor dás),
– a mû ve le ti ol da tok élet tar ta ma.
Ez azt je len ti, hogy bel sõ új ra hasz no sí tá si in téz ke dé sek nél kül az iszap ke let ke zé se ará nyos a ki hor dás sal és a  mûve -

leti ol da tok élet tar ta má val. Ál ta lá ban, a ki hor dás hoz fû zõ dõ fém vesz te ség a mû ve let ben fel hasz nált fém mennyi sé gé nek 
5–30%-a.

A fe lü let ke ze lés nél ke let ke zõ iszap ál ta lá ban fém-hid ro xi dok és eset leg gipsz ke ve ré ke. Tar tal maz za a mû ve le tek ben
hasz nált le csa pás hoz szük sé ges vegy sze rek bõl szár ma zó szí nes fé mek-, a mun ka da ra bok anya gá ul szol gá ló vas- vagy
alu mí ni um-, va la mint kal ci um-, ká li um- és nát ri um io no kat., a le csa pás hoz hasz nált vegy sze rek bõl.

A gal va ni zá lá si mû ve le tek függ vé nyé ben, a szí nes fém tar ta lom (Cu, Ni) el ér he ti a szá raz anyag 30 %-át, pél dá ul, az
egy faj ta mû ve let bõl szár ma zó isza pok ese té ben. A gal ván isza pok nagy ré sze ke ve rék, amely nek összes szí nes fém tar tal -
ma kb. 10 %, mint aho gyan azt a 18. táb lá zat mu tat ja.

Cu % Ni % Zn % Pb % Cr % Fe % Ca % Cl % SO4 % Víz %

Cu iszap 5–10 1–5 1–5 0–1 0–2 5–15 2–10 0–3 0–20 50–70

Ni iszap 0–2 10–15 1 0–1 0–2 0–5 0–5 0–3 0–5 50–70

Ve gyes iszap 0–2 0–2 2–3 0–1 0–2 5–15 5–15 0–3 5–20 50–70

18. táb lá zat Kü lön fé le ere de tû gal ván isza pok jel lem zõ össze té te le

Né hány fo lyé kony hul la dék (pl. a hasz nál ha tat lan ná vált elekt ro li tok, il let ve kon ver zi ós ré teg le vá lasz tá sá ra szol gá ló
ol da tok) ugyan csak dú sít ha tó és ke zel he tõ az üze mi szenny víz ke ze lõ be ren de zés ben.
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3.14.2 Hul la dék kép zõ dé se el ke rü lé se és mi ni ma li zá lá sa
Há rom kulcs té nye zõ van a fe lü let ke ze lé si el já rá sok hul la dé kai kép zõ dé sé nek el ke rü lé sé re, il let ve mi ni ma li zá lá sá ra:
– a mû ve le ti ol da tok élet tar ta má nak meg nö ve lé se,
– a mû ve le ti ol da tok ki hor dá sá nak csök ken té se,
– a kihor dott mû ve le ti ol dat vissza táp lá lá sa a mû ve le ti ká dak ba.
Ezek az in téz ke dé sek rész le te sen a 3.4 és 3.5 pont ban ta lál ha tók meg.

3.14.3 Hul la dé kok új ra fel hasz ná lá sa és új ra hasz no sí tá sa
Le írás A gal ván isza pok egy ré sze ér té kes anya go kat tar tal maz hat, és sok eset ben vissza nyer he tõk. A vissza nye rés ki -

ter jed a meg fe le lõ gal ván iszap ból réz, nik kel, króm és cink ki nye ré sé re, szín fém vagy ve gyü let for má ban. Eze ket a kö -
vet ke zõ te rü le te ken le het fel hasz nál ni:

– szí nes fém fi no mí tást vég zõ hid ro- és pi ro me tal lur gi á val fog lal ko zó vál la la tok,
– szer vet len vegy ipa ri vál la la tok, va la mint a ter mé kek gyár tá sá hoz fé me ket vagy fém ve gyü le te ket fel hasz ná ló, üveg-

és ke rá mia ipa ri vál la la tok,
– to váb bi fel hasz ná lás ra al kal mas fém kon cent rá tu mok gyár tá sa,
– az anó di zá lás ból szár ma zó alu mí ni um-hid ro xid le csap ha tó és új ra hasz no sít ha tó, pél dá ul ko a gu lá ló szer ként a

szennyvíz ke ze lés nél vagy tim föld gyár ban. (Meg jegy zés: a szí ne zé si és tö mí té si el já rás ból szár ma zó öb lí tõ vi zek ne héz -
fé me ket tar tal maz hat nak, cél sze rû az ilyen el já rá sok ból szár ma zó isza po kat kü lön össze gyûj te ni, ha az isza pot fel akar -
ják hasz nál ni.).

Az olyan tech ni ka, amely ben a fém ve gyü le te ket ás vá nyi anya gok ba (pl. üveg, ke rá mia, ce ment) be ágyaz zák, nem te -
kin ten dõ új ra hasz no sí tás nak. (Egy be ágya zott anyag ve szély te lensé gét je len leg a 98/2001. (VI. 15.) Korm. ren de let
1. szá mú mel lék le te E) fe je ze te sze rint kell bi zo nyí ta ni.)

A fe lü let ke ze lõ be ren de zé sek ben hasz nált elekt ro li tok, fém és kon ver zi ós be vo na to kat le vá lasz tó ol da tok, ame lyek
már nem al kal ma sak re ge ne rá lás ra, fo lyé kony hul la dék ká vál nak. Ezek az ol da tok bi zo nyos fel té te lek kel köz vet le nül az
új elekt ro li tok gyár tá sá ban tör té nõ új ra fel hasz ná lás hoz vissza ad ha tók a vegy szer szál lí tók nak.

A ki emelt cél a vissza nye rés alap anyag ként tör té nõ fel hasz ná lás hoz, azaz a réz, nik kel és cink fém ki nye ré se a fe les le -
ges elekt ro li tok ból. Ez a tech ni ka el vi leg ugyan csak al kal maz ha tó fél kon cent rá tu mok hoz is, pl. a ta ka rék öb lí tõk höz.
Elõ nyös le het be pár lás sal to vább tö mé nyí te ni eze ket az ol da to kat, ami csök ken ti a szál lí tá si költ sé ge ket, és egy ide jû leg
nö ve li az ér té kes fém tar tal mat.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Tar tós (azaz nem bom ló), áru ként for gal maz ha tó vissza nye rés.
El len ha tá sok 
A vissza nye rés nél be kö vet ke zõ emisszi ók, il let ve a vissza nye rés hez szük sé ges ener gia.
Az új ra fel dol go zás hoz hasz nált vegy sze rek.
Üze mel te té si ada tok Cél sze rû fi gye lem be ven ni a vissza nye rés és az új ra hasz no sí tás egyen sú lyát. Az új ra hasz no sí tá -

si le he tõ sé ge ket ak kor ré sze sí tik elõny ben, ami kor a szenny víz rend sze ren be lül az öb lí tõ vi ze ket el vá laszt ják, fém tar tal -
muk nak meg fe le lõ en. Az al kal ma zott szét vá lasz tás ará nya függ az új ra hasz no sí tás vég zõ vál lal tok kö ve tel mé nye i tõl.

A re zet és a nik kelt ál ta lá ban vissza nye rik. Ugyan csak vissza nyer nek ki sebb mennyi sé gû ne mes fé met, ónt, ól mot és
kad mi u mot. Az új ra fel hasz ná lás mû sza ki lag ak kor le het sé ges, ha az isza pok meg fe le lõ elõ- és utó ke ze lés ré vén ke let -
kez tek, ame lyek meg fe lel nek az új ra hasz no sí tást vég zõ be ren de zés kö ve tel mé nye i nek, mind a kon zisz ten cia, mind pe -
dig a ké mi ai össze té tel te kin te té ben. Ezek a kö ve tel mé nyek ma guk ba fog lal ják:

– a fi zi kai pa ra mé te re ket, pl. kon zisz ten ci át és víz tar tal mat,
– a fé mek hasz no sít ha tó ha tár-kon cent rá ci ó já nak el éré sét vagy meg ha la dá sát,
– fel hasz nál ha tó fém ke ve rék ké szí té sét,
– az új ra hasz no sí tást za va ró anya gok ma xi má lis kon cent rá ci ó ját.
Az új ra hasz no sí tást foly ta tó üze mek kö ve tel mé nyei a gal ván iszap kon zisz ten ci á já ra és össze té te lé re vo nat ko zó an kü -

lön böz nek egy más tól, az egyes új ra hasz no sí tá si el já rá sok tól füg gõ en, és ese ti elem zést igé nyel nek.
Al kal maz ha tó ság Meg fe le lõ új ra fel hasz ná lá si le he tõ sé gek meg lé té tõl és az isza pok meg fe le lõ sé gé tõl füg gõ en.
Pél dá ul, a vissza nyert, ma gas klo rid tar tal mú króm-oxi dok le het, hogy nem meg fe le lõ ek a króm vissza nye ré sé hez, né -

hány el já rás nál.
A szál lí tás (az új ra hasz no sí tó cég és az üzem kö zöt ti tá vol ság) ugyan csak fon tos szem pont le het.
Gaz da sá gi szem pon tok Eset füg gõ. A ve szé lyes ként be so rolt, fe lü let ke ze lé si hul la dé kok el he lye zé sé nek költ sé ge.
Meg va ló sí tást ösz tön zõ té nye zõk A ve szé lyes hul la dé kok emel ke dõ el he lye zé si költ sé gei.
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3.15 Zaj ter he lés sza bá lyo zá sa
Le írás  A do ku men tum zaj ra vo nat ko zó fe je ze te in be lül a „zaj” ki fe je zés „zaj és/vagy rez gés” je len té sû.  A kör nye ze ti

zaj for rá so kat az aláb bi fõbb cso por tok ra le het osz ta ni: 

Ipa ri (üze mi) zaj for rá sok 
Üze mi zaj for rá sok hoz tar toz nak az ipa ri ter me lõ és szol gál ta tó üze mek, be le ért ve a te rü le tü kön moz gó jár mû ve ket, az

épü le tek ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí tó gépi be ren de zé se ket (pl. ke res ke del mi és la kos sá gi szel lõ zõ- és klí ma be -
ren de zé sek, transz for má to rok stb.). A fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé se so rán je len tõs zaj for rá sok le het nek a: 

– me cha ni kai fe lü let elõ ké szí tés mû ve le tei ill. be ren de zé sei,
– kö szö rü lés, csi szo lás, po lí ro zás,
– ho mok- és sö rét fú va tás,
– kop ta tás for gó dob ban és ha rang ban.
Va la mennyi mû ve let ter mé sze té bõl adó dó an zaj jal jár és ál ta lá ban zárt he lyi ség ben tör té nik. Ahol a hang szi ge te lés

kör nye zet vé del mi szem pont ból nem ki elé gí tõ, az épü let szer ke zet és az aj tók akusz ti kai igé nyek nek meg fe le lõ mó do sí tá -
sá ra van szük ség. Jó gya kor la ti meg ol dás rez gés-csil la pí tó tal pa zat és tö mör alap zat be épí té se.  Más részt meg ol dás le het
egyes ese tek ben ke vés bé za jos gé pek al kal ma zá sa, de ahol ez nem meg va ló sít ha tó, ott zaj csil la pí tó el já rá so kat kell be ter -
vez ni, mint pl. a szé les- hul lám sá vú han gel nye lõ ket.  

– Lég tech ni kai be ren de zé sek 
El sõ sor ban ké mé nyes el szí vó ké szü lé kek, szí vó- és fú vó ven ti lá to rok, le ve gõ be táp lá ló és ke ring te tõ egy sé gek. A

komp resszo ro kat rend sze rint szi ge te lõ ház zal együtt sze re lik, mely ki mon dot tan hang szi ge te lés re ter ve zett. Új lé te sít mé -
nyek ese té ben el he lye zé sük gon dos ter ve zést igé nyel, és ahol arra kör nye zet vé del mi szem pont ból igény van, ott ki me ne -
ti nyí lá su kat hang tom pí tó val/zaj szû rõ vel kell el lát ni.

– Te lep he lyen be lü li anyag moz ga tás 
A te lep he lyen be lül a nyers anya gok és kész ter mé kek szál lí tá sa tech no ló gi a i lag kap cso ló dó te vé keny ség. A leg fon to -

sabb szem pont, hogy az út há ló zat alap raj za mi ni ma li zál ja az irány vál toz ta tá sok szük sé ges sé gét és a jár mû for ga lom
olyan út vo na lon/te rü le ten bo nyo lód jon, ahol az épü le tek vé dik a meg lé võ, vagy jö võ be ni po ten ci á lis zaj ér zé keny he lye -
ket. Ha fo lya ma tos for ga lom élén kü lés bõl adó dó prob lé ma áll elõ, üze me lés re vo nat ko zó idõ kor lá to kat kell al kal maz ni.

Köz le ke dé si ere de tû zaj for rá sok, ame lyek köz vet le nül nem kap csol ha tók az ipa ri te vé keny ség hez
A vízi és légi út vo na lon, köz úton, köz le ke dé si te rü le ten moz gó gép jár mû, vá ra ko zó-(par ko ló) he lyen, vas út vo na lon,

pá lya ud va ron, re pü lõ té ren és egyéb fel/le szál ló he lyen, ki kö tõ ben (együtt: köz le ke dé si lé te sít mény ben) tör té nõ, a köz le -
ke dés sel köz vet le nül össze füg gõ jár mû moz gás, jár mû mû köd te tés.

A kör nye zet ben ki ala ku ló zaj vi szo nyo kat szá mos té nye zõ ha tá roz za meg, el sõ sor ban a zaj for rás tí pu sa és mû kö dé si
kö rül mé nyei. 

A 193/2001. (X.19.) sz. Kor mány ren de let a lé te sít mé nyek mû kö dé sé vel kap cso lat ban elõ ír ja, hogy tö re ked ni kell „a
lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tás meg elõ zé sé re, vagy amennyi ben a meg elõ zés nem le het sé ges, a ki bo csá tás csök ken -
té sé re” olyan tech no ló gi ai el já rá sok és egyéb mû sza ki meg ol dá sok al kal ma zá sá val, me lyek meg fe lel nek a min den ko ri
el ér he tõ leg jobb tech ni ká nak. A szennye zés meg ha tá ro zá sa a kö vet ke zõ „olyan ki bo csá tás, mely ká ros az em be ri egész -
ség re és a kör nye zet mi nõ sé gé re, za var ja az ér zék szer ve ket, ká ro sít ja vagy meg za var ja az élet mi nõ sé gét, vagy a kör nye -
zet más ter mé sze tû tör vé nyes hasz ná la tát".

A BAT ezért gya kor la ti lag majd nem tel je sen meg egye zik a za va ró zaj ha tá sok kal fog lal ko zó vo nat ko zó ren de let ál tal
elõ ír tak kal, mely meg kö ve te li „a leg cél sze rûbb mód sze rek" al kal ma zá sát a zaj ár ta lom lét re jöt té nek meg elõ zé sé re vagy
mi ni ma li zá lá sá ra.

Zaj ese té ben „az em be ri ér zé ke lés tû rés ha tá rát” ál ta lá ban, az ez zel kap cso la tos pa na szok va ló szí nû sé ge alap ján le het
meg ítél ni, né hány eset ben azon ban en nél na gyobb mér ték ben is le het sé ges a zaj ha tás csök ken té se, éssze rû költ ség rá for -
dí tás mel lett, ilyen ese tek ben, ki vé te le sen, en nek a csök ken tett zaj szint nek az el éré sét le het a BAT-nak te kin te ni.

A BAT el éré se ér de ké ben meg te en dõ in téz ke dé sek
A gyár tó meg fe le lõ in téz ke dé se ket kö te les hoz ni a zaj sza bá lyo zá sá ra, ide so rol va az üzem min den egy sé gé nek és be -

ren de zé sé nek he lyes kar ban tar tá sát, me lyek ál la pot rom lá sa elõ idéz he ti a zaj szint emel ke dé sét (pl. csap ágyak, lég tech ni -
kai be ren de zé sek, épü let szer ke ze ti ré szek kar ban tar tá sa) csak úgy, mint jel lem zõ zaj csil la pí tó in téz ke dé sek meg té te lét,
az üze mi sze rel vé nyek re és gé pek re vo nat ko zó an.

A gyár tó nak olyan zaj vé del mi tech ni ká kat kell al kal maz nia, me lyek kel biz to sít ha tó, hogy a lé te sít mény zaj szint je
nem ha lad ja meg a za va rás nak a jog al ko tó ál tal elõ írt ész sze rû szint jét. Kü lö nö sen in do kol ni kell, ha bár me lyik, a lé te sít -
mény bõl szár ma zó zaj szint (LAeq) meg ha lad ja a hát tér zaj szint jét (LAeq). A zaj és rez gés te kin te té ben vi szo nyí tá sul
szol gá ló ha tár ér té kek a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM ren de let ben ta lál ha tók.
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Zaj jal kap cso la tos fel mé rés, mé rés, vizs gá lat (mely tar tal maz hat ja az üzem min den kü lön ál ló egy sé gé re vo nat ko zó
hang erõ szint ér té ke lést) vagy mo del le zés a zaj faj tá já tól füg gõ en szük sé ges sé vál hat, bár mely új vagy üze me lõ lé te sít -
mény ese té ben. A vál la lat irá nyí tá si rend szer ré sze ként a gyár tó ren del kez het zaj ke ze lé si terv vel.

Je len tõs mó do sí tás ese tén kö te le zõ, egyéb ként ja va solt idõ sza ko san zaj- és rez gés fel mé ré se ket ké szít tet ni.

Kü lönb sé get kell ten ni az új on nan lé te sü lõ és a már meg lé võ zaj for rá sok kö zött. Az új zaj for rá sok ra/tech no ló gi ák ra
lé nye ge sen szi go rúbb elõ írá sok vo nat koz hat nak. Ugyan is amennyi ben a tér ség ben már van nak mû kö dõ zaj for rá sok,
ame lyek mû kö dé se kor a lé te sít mény zaj ki bo csá tá sa ép pen meg fe lel az elõ írá sok nak vagy azt túl lé pi, ak kor az új on nan
lé te sí ten dõ zaj for rás/tech no ló gia ki bo csá tá sát ha tár ér ték mí nusz 10 dB(A) ér ték kel kell ter vez ni ah hoz, hogy a zaj ki bo -
csá tá si ha tár ér ték be tart ha tó le gyen. A ma gyar elõ írá sok sze rint ipa ri lé te sít mény nem okoz hat a meg en ge dett nél na -
gyobb zaj ter he lést, így bõ ví tés vagy tech no ló gia vál tás stb. ré vén az új zaj ki bo csá tás túl lé pés ese tén te hát vagy az ere de ti -
nél ki sebb, vagy a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM ren de let ben meg ha tá ro zott meg en ged he tõ ér té kû le het. Amennyi ben to -
vább ra is túl lé pés áll fent, to váb bi in téz ke dé sek meg té te le szük sé ges.

A meg lé võ lé te sít mé nyek zaj csök ken té sét fo ko za to san, hosszabb idõ alatt le het meg ol da ni. 

A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együt tes ren de let - a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról - le he tõ vé te -
szi az egye di zaj ki bo csá tá si ha tár ér té kek elõ írá sát.

A ki ala ku ló zaj vi szo nyo kat szá mos té nye zõ ha tá roz za meg, de el sõ sor ban a zaj for rás tí pu sa és mû kö dé si kö rül mé nyei
a dön tõk.

A zaj csök ken tés so rán vizs gál ni kell az aláb bi el já rá sok al kal maz ha tó sá gát:

– a ki su gár zott zaj tel je sít mény csök ken té se a gép, be ren de zés konst ruk ci ós ki ala kí tá sá nak, vagy a tech no ló gia vál to -
zá sá nak se gít sé gé vel,

– a zaj ter je dé si vi szo nyok meg vál toz ta tá sa (to ko zás, zaj vé dõ er nyõk fel ál lí tá sa, te rem akusz ti kai vi szo nyok  módosí -
tása),

– az em bert érõ zaj ter he lés csök ken té se (pl. mun ka he lyen egyé ni zaj vé dõ esz kö zök al kal ma zá sa, épü le tek ben nyí lás -
zá rók hang gát lá sá nak nö ve lé se).

A zaj csök ken tés leg fon to sabb lé pé se a mér ték adó zaj for rá sok lo ka li zá lá sa és a ke let ke zé si me cha niz mu sok meg ha tá -
ro zá sa.

Cél sze rû a leg han go sabb (át lag+ 8-10 dB) gé pek re/be ren de zé sek re kon cent rál ni és ezek zaj csök ken té si le he tõ sé ge i -
vel fog lal koz ni.

Meg le võ üze mek ese té ben fi gye lem be kell ven ni, hogy mi lyen utó la gos zaj vé del mi be ren de zé sek be épí té se le het sé -
ges.

A zaj csök ken té si mun kák az épü let szer ke ze tek re, a sza bad ban és az épü le te ken be lül mû kö dõ gé pek re, be ren de zé sek -
re is ter jed je nek ki.

El ért kör nye ze ti elõ nyök Kö ze pes kör nye ze ti ered mény.

El len ha tá sok Hang tom pí tók hasz ná la ta ener gia igény nö ve ke dés hez ve zet het, a nyo más csök ke nés
kö vet kez té ben. A csa pó aj tók be csu ká sa meg nö vel he ti a bel sõ szel lõz te té si és hû té si
igényt.

Üze mel te té si ada tok Hely tõl füg gõ.

Al kal maz ha tó ság Új és ré gi be ren de zé sek.

Gaz da sá gi szem pon tok Hely tõl füg gõ, azon ban ál ta lá ban nem té rül meg. Ha az üzem aj ta jai be van nak csuk -
va, meg nõ nek a lég tech ni kai szel lõz te té si költ sé gek.
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4 El ér he tõ leg jobb tech ni kák

4.1 Ál ta lá nos BAT
Spe ci á li san en nek az ipar te rü let nek az ese té ben ugyan csak a kö vet ke zõ po ten ci á lis KVR ele mek fi gye lem be vé te le:
– az egy ség eset le ges meg ren de lé se le mon dá sá nak kör nye ze ti ha tá sa egy új be ren de zés ter ve zé si fá zi sá ban
– meg fon to lan dó szem pon tok köz re adá sa a fej lesz tés hez, va la mint tisz tí tá si tech no ló gia al kal ma zá sa
– ahol cél sze rû, rend sze res idõ kö zön ként az al kal ma zá si te rü let re fe ren cia pon tok hoz vi szo nyí tás al kal ma zá sa, be le -

ért ve az ener gia fel hasz ná lás ha tás fo kát, és az ener gia tá ro lá si te vé keny sé get, a be me nõ anya gok meg vá lasz tá sát, a le ve -
gõ és a szenny víz ki bo csá tást, a víz fel hasz ná lást és a hul la dék kép zõ dést

1. Mû köd te té si és kar ban tar tá si prog ra mok meg va ló sí tá sa, ame lyek ma guk ba fog lal ják a dol go zók to vább kép zé sét és
meg elõ zõ te vé keny sé gét a spe ci fi kus kör nye ze ti ve szé lyek mi ni ma li zá lá sá nak ér de ké ben.

2. Az olyan me nedzs ment rend sze rek át dol go zá sá nak mi ni ma li zá lá sa, ame lyek az el já rás mû sza ki le írá sá nak és mi nõ -
ség el len õr zé sé nek rend sze res új ra ér té ke lé sét kö ve te lik meg a ve võk és az üze mel te tõk ré szé rõl

(a) a kö vet ke zõk biz to sí tá sá hoz:
a) a mû sza ki le írá sok he lye sek és ak tu á li sak le gye nek
b) fe lel je nek meg a jogi elõ írá sok nak
c) al kal maz ha tó ság
d) hoz zá fér he tõ ség
e) mér he tõ ség a vevõ kö ve tel mé nyei meg va ló sí tá sá nak meg fe le lõ en
f) a vevõ és az üze mel te tõ ré szé rõl egy más el já rá sai és rend sze re i re vo nat ko zó min den vál toz ta tá si ja vas lat

     meg vi ta tá sa még a meg va ló sí tás elõtt
(b) Ki ké pez ni a rend szer üze mel te tõ it
(c) Biz to sí ta ni, hogy a ve võk le gye nek tu da tá ban az el já rás kor lát ja i nak és a meg va ló sí tott fe lü let ke ze lés 

jel lem zõ i nek
3. Ha tá roz za meg a be ren de zés tel je sít mé nyét. Tel je sít mény mé ré se ket (vagy re fe ren cia ér té ke ket) kell ki ala kí ta ni,

ame lyek le he tõ vé te szik a be ren de zés mû kö dé sé nek fo lya ma tos, va la mint kül sõ re fe ren cia pon tok hoz vo nat koz ta tott
vizs gá la tát is.

Eb ben a fe je zet ben re fe ren cia pon to kat ta lál az egyes te vé keny sé gek hez, ahol lé tez nek ilyen ada tok.
A leg fon to sabb te rü le tek a tel je sít mény mé rés hez:

a) ener gia fel hasz ná lás
b) víz fel hasz ná lás
c) nyers anyag fel hasz ná lás

4. Fo lya ma to san op ti ma li zál ja az in pu tok (nyers anya gok és se géd anya gok) fel hasz ná lá sát a re fe ren cia pon tok hoz vi -
szo nyít va)

5. Ha egy be ren de zés hez tel je sít mény mé rés sel ada tot ha tá roz tak meg, az adat ke ze lés nek ki kell ter jed nie az  aláb -
biakra

a) a ki ér té ke lé sért és adat ke ze lé sért fe le lõs sze mély vagy sze mé lyek ki je lö lé se
b) a ke ze lést úgy kell vé gez ni, hogy tá jé koz tas sák a be ren de zés üze mel te té sé ért fe le lõs sze mé lye ket, be le ért ve a dol -

go zók gyors és ha té kony fi gyel mez te té sét a nor mál mû kö dés tõl el té rés ese tén
c) to váb bi vizs gá la to to kat kell vé gez ni an nak meg ál la pí tá sá ra, mi ért vál to zik a tel je sít mény, il let ve mi ért tér el a kül sõ

re fe ren cia ér té kek tõl
6. Op ti ma li zál ja az egyes te vé keny sé ge ket és tech no ló gi ai so ro kat, a tel je sít mény mé rés bõl, il let ve az ipar ból szár ma -

zó ada tok, va la mint az e do ku men tum ban és egyéb for rá sok ban lévõ ja vas la tok fel hasz ná lá sá val.
7. Al kal maz zon va lós ide jû fo lya mat el len õr zést és op ti ma li zá lást az au to ma ta so rok ese té ben.

Be ren de zés ter ve zés, gyár tás és üze mel te tés
8. A tech no ló gi ai so rok eb ben az ipar ág ban a vegy szer tá ro lás sal együtt he lyez ked nek el, ezért a tá ro lás ra vo nat ko zó

BAT re fe ren cia do ku men tum ugyan csak ér vé nyes . Spe ci á li san eh hez az ipar ág hoz BAT az, hogy a be ren de zést úgy kell
ter vez ni, ki vi te lez ni és üze mel tet ni, hogy meg aka dá lyoz zák a szennye zést a ve szé lyek és az utak azo no sí tá sá val, a ve -
szé lyes ség egy sze rû be so ro lá sá val, va la mint egy há rom lé pé ses szennye zés meg elõ zé si ak ció terv ki ala kí tá sá val:

Elsõ:
i. já rul jon hoz zá, hogy az üzem meg fe le lõ mé re tû le gyen
ii. meg fe le lõ esz kö zök kel (pl. pad ló tál ca) ha tá rol ja el a ve szé lyes te rü le te ket
iii. biz to sít sa a tech no ló gi ai sor és ré sze i nek (be le ért ve az ide ig le ne sen és a rit kán hasz nált be ren de zé se ket is)

      sta bi li tá sát
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Má so dik:
i. a ve szé lyes anya go kat tar tal ma zó tá ro ló ká dak dup la fa lú ak vagy el ha tá rolt he lyen le gye nek
ii. a tech no ló gi ai sor ban lévõ mû kö dõ ká dak nak az el ha tá rolt te rü le ten be lül kell len ni ük
iii. ahol az ol da to kat a ká dak kö zött szi vattyú val moz gat ják, a ká dak nak az ol dat mennyi ség nek 
      meg fe le lõ mé re tû ek nek kell len ni ük
iv. re pe dés meg ha tá ro zó rend szert vagy az el ke rí tett te rü le tet le kell el len õriz ni a kar ban tar tá si prog ram 
     ré sze ként

Har ma dik:
i. a prog ra mok rend sze res fe lül vizs gá la ta és tesz te lé se
ii. ha vá ria ter vek ké szí té se po ten ci á lis bal ese tek hez

9. A po ten ci á lis bal ese tek hez ké szí tett ter vek nek a kö vet ke zõ ket kell tar tal maz ni uk:
a) na gyobb bal ese ti he lyek re vo nat ko zó terv (a hely nek meg fe le lõ)
b) te en dõk vész hely zet ben olaj és vegy szer szi vár gás ese tén
c) el ha tá ro ló esz kö zök (pl. pad ló tál ca) fe lül vizs gá la ta
d) hul la dék gaz dál ko dá si út mu ta tó a ki szi vár gott anya gok ra vo nat ko zó an
e) a meg fe le lõ esz kö zök ren del ke zés re ál lá sá nak és mun ká ra al kal mas ál la po tá nak vizs gá la ta
f) biz to sí ta ni, hogy a sze mély zet kör nye zet tu da tos és fel ké szí tett le gyen, ha vegy szer szi vár gás és bal eset kö vet ke zik be
g) az érin tett sze mé lyek sze re pé nek és fe le lõs sé gé nek meg ha tá ro zá sa

Vegy sze rek tá ro lá sa
10. A tá ro lá sa ra vo nat ko zó re fe ren cia do ku men tum ban kö zölt ál ta lá nos té má kon túl a kö vet ke zõ ket ha tá roz ták meg

spe ci á li san eh hez a te rü let hez:
a) aka dá lyoz za meg a hid ro gén-ci a nid gáz ke let ke zé sét, a sa vak és a ci a ni dok el kü lö ní tett tá ro lá sá val
b) csök kent se a tûz ve szélyt a tûz ve szé lyes anya gok és az oxi dá ló sze rek kü lön tá ro lá sá val
c) csök kent se a tûz ve szélyt a ned ves ség ha tá sá ra spon tán tûz ve szé lyes vegy sze rek szá raz he lyen, oxi dá ló sze rek tõl kü -

lön tá ro lá sá val. Je löl je meg ezen tá ro ló he lye ket, hogy el ke rül jék ott a víz zel vég zett tûz ol tást
d) aka dá lyoz za meg, hogy a kör nye zet ben a ta laj és a víz el szennye zõd jön a ki folyt, ki szó ró dott vegy sze rek mi att
e) ke rül je el vagy aka dá lyoz za meg a tá ro ló edé nyek, csõ há ló zat, szál lí tó és el len õr zõ rend sze rek nek vegy sze rek és

gá zok ha tá sá ra be kö vet ke zõ kor ró zi ó ját.

Tech no ló gi ai so rok tí pu sai és ki vi te le zé se
11. Azok nak a tech no ló gi ai so rok nak az ese té ben, ahol mér ge zõ vagy ir ri ta tív gá zok ke let kez nek és a mun ka he lyi le -

ve gõ elõ írás sze rû mi nõ sé ge más kép pen nem biz to sít ha tó, vagy az egész sort, vagy az emit tá ló el já rást el kü lö ní tett, zárt
tér ben kell meg va ló sí ta ni. Ez al kal maz ha tó az új épí té sû és a je len tõs mér ték ben fel újí tott so rok ra)

12. Aka dá lyoz za meg a nyers mun ka da ra bok tá ro lás alat ti kor ró zi ó ját az aláb bi ak kal vagy azok kom bi ná ci ó já val:
a) tá ro lá si idõ rö vi dí té se
b) a tá ro ló he lyi ség lég te re lég ned ves sé gé nek, hõ mér sék le té nek és/vagy pH-já nak sza bá lyo zá sa
c) át me ne ti kor ró zió vé dõ be vo nat vagy cso ma go lás al kal ma zá sa

Ál ta lá nos üze mel te té si kér dé sek

Szer szá mo zás
13. Füg gesz tõ szer szá mok al kal ma zá sá val mû kö dõ so rok ese té ben a szer szá mo zást úgy kell ki ala kí ta ni, hogy mi ni má -

lis le gyen a ki hor dás és a mun ka da rab vesz te ség, vi szont ma xi má lis az áram át adás ha tás fo ka, ld.) 3.2.3 pon tot.

Tech no ló gi ai ol da tok ke ve ré se
14. Ke ver je az összes tech no ló gi ai ol da tot, hogy biz to sít sa a friss ol dat áram lá sát a mun ka da rab fe lü le te kö rül.

Egyéb fel hasz ná lá sok – ener gia és víz
15. Fi gyel je és je gyez ze fel faj ta sze rint az összes egyéb fel hasz ná lá so kat: az elekt ro mos ára mot, a föld gázt, csepp fo -

lyó sí tott PB gázt és egyéb tü ze lõ anya go kat, a vi zet, te kin tet nél kül a for rás ra és az egy ség költ ség re) Az összes egyéb fel -
hasz ná lá so kat mér ni kell, a be ren de zés mé re té nek és az al kal ma zá si te rü le té nek meg fe le lõ en. Az ada tok rész le tes sé ge és
rög zí té sé nek gya ko ri sá ga (pl. órán ként, mû sza kon ként, he ten te, il let ve négy zet mé te ren ként vagy egyéb mér ték egy sé -
gen ként) fe lel jen meg az el já rás mé re té nek és a mé rés re la tív fon tos sá gá nak.
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Elekt ro mos áram, nagy fe szült ség és áram igény
Ld. a 3.3.1 pon tot:
16. Mi ni ma li zál ja a med dõ áram vesz te sé get mind há rom fá zis ese té ben, éves fe lül vizs gá la tok kal, gon dos kod va ar ról,

hogy a fe szült ség és az áram csúcs kö zöt ti cos ϕ fo lya ma to san 0,95 fö lött le gyen.
17. Csök kent se a ve ze té kek és a csat la ko zók kö zöt ti fe szült ség esést, rö vid tá vol sá got tart va az egyen irá nyí tók és az

anó dok kö zött, a gyûj tõ sínt rö vi den és hû vö sen tart va, víz hû tés al kal ma zá sá val, ahol a lég hû tés nem ele gen dõ.
18. Al kal maz zon egye di anód áram el lá tást és sza bá lyo zást, az áram op ti má lis be ál lí tá sá hoz.
19. Rend sze re sen tart sa kar ban az egyen irá nyí tó kat és az érint ke zõ ket (gyûj tõ sí ne ket) az elekt ro mos rend szer ben.
20. A ré geb bi tí pu sok nál jobb ha tás fo kú, mo dern egyen irá nyí tó kat al kal maz zon.
21. Nö vel je meg a tech no ló gi ai ol da tok ve ze tõ ké pes sé gét.
22. Al kal maz zon mó do sí tott áram hul lám faj tá kat (pl. im pul zus, pó lus vál tá sos áram) a fém be vo na tok ja ví tá sá ra)
23. Kéz zel vagy au to ma ti kus sza bá lyo zó rend szer rel tart sa az elekt ro mos áram fel hasz ná lást a szol gál ta tó val kö tött

szer zõ dés ha tá ra in be lül, biz to sít va azt, hogy a csúcs ter he lé sek ne ha lad ják meg a meg adott ma xi mum ér té ke ket (ke rül -
ve, hogy a csúcs fel hasz ná lás az or szá gos csúcs fo gyasz tás ide jé re es sen).

24. Úgy ter vez ze a mun kát, hogy a ma ga sabb áram fel hasz ná lás az ala cso nyabb áram dí jú idõ sza kok ra es sen.

Fû tés
25. El len õriz ze a hõ mér sék le tet és sza bá lyoz za az el já rás op ti má lis tar to má nyán be lül, ld. 3.3.3 pon tot.
26. Ahol a kád hoz elekt ro mos me rü lõ fû tõ tes te ket vagy köz vet len fû tést hasz nál nak, kézi vagy au to ma ta el len õr zõ

rend szert kell al kal maz ni an nak biz to sí tá sá hoz, hogy a ká dak ne szá rad ja nak ki.

Hõ vesz te ség csök ken té se
27. Csök kent se a fû tött ol da tok fe lõl el szí vott le ve gõ mennyi sé gét a 3.3.3 pont ban kö zölt mód sze rek kel.
28. Le ve gõ ke ve rés hasz ná la ta fû tött tech no ló gi ai ol da tok hoz a hõ vesz te ség mi att nem BAT (ld) 3.3.3 pon tot).
29. Op ti ma li zál ja a tech no ló gi ai ol da tok össze té tel és üze mi hõ mér sék let tar to má nyát a fû tés hez vagy hû tés hez szük -

sé ges ener gia igény mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben (ld. 3.3.3 pon tot).
30. Hõ vissza nye ré si le he tõ sé gek fel ku ta tá sa BAT, ld. 3.3.3 pon tot.
31. Fed je le a tech no ló gi ai ol da tok fel szí nét le be gõ go lyók kal (ld. a 3.3.3 pon tot).

Ol dat vagy te vé keny ség tí pu sa Ol da tok, me lyek nél szük ség van el szí vás ra 

Min den eset ben:

Ci a nid

Hat vegy ér té kû króm, mely egy vagy
több tu laj don ság gal ren del ke zik a kö -
vet ke zõk bõl:

– Gal va ni zá ló ol da tok
– Me le gí tett vagy ön-me le ge dõ
– Le ve gõ vel ke ver ve

Nik kel ol da tok Le ve gõ ke ve rés ese tén 

Am mó nia Ol da tok, me lyek bõl am mó nia tá vo zik, mint kom po nens, vagy mint bom lás -
ter mék

     

Por kép zõ dés sel járó te vé keny sé gek, 
úgy mint po lí ro zás és csi szo lás

Old ha tat lan anó dok hasz ná la ta Mind azon el já rá sok, ame lyek so rán hid ro gén és/vagy oxi gén sza ba dul fel a
be lob ba nás ve szé lyé vel

Sa vas ol da tok

Ol da tok, me lyek nél nincs szük ség
el szí vás ra

Ol da tok, me lyek nél szük ség van el -
szí vás ra 

Sa lét rom sa vas el já rá sok NOx ki bo -
csá tás sal

A fé mek fe lü let ke ze lé sé re szol gá ló
el já rá sok, me lyek nél elõ for dul hat a
nit ro gén bár mi lyen sav kép zõ oxid ja:
– Alu mí ni um ké mi ai fé nye sí té se
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– Réz öt vö ze tek ké mi ai fé nye sí té se
– Pá co lás sa lét rom sav al kal ma zá sá -
val, mely tar tal maz hat még hid ro -
gén-flu o ri dot 
– Sa lét rom sa vas pá co lás 
– Ké mi ai le ol dás (sztrip pe re lés) sa lét -
rom sav al kal ma zá sá val

Pá co lás és le ol dás (strip pe re lés)
(sztrip pe lés) só sav al kal ma zá sá val

A kör nye ze ti hõ mér sék le ten és
1:1-nél na gyobb hi gí tás ban hasz nált
tech ni kai tisz ta sá gú só sav ál ta lá ban
nem fej leszt HCl gázt vagy gõ zö ket,
me lyek el szí vást igé nyel nek egész -
ség ügyi vagy biz ton sá gi okok ból

A ma ga sabb kon cent rá ci ó ban és/vagy 
hõ mér sék le ten hasz nált só sav je len tõs 
HCl gáz vagy gõ zök kép zõ dé sé vel
jár, me lyek nél szük ség van el szí vás ra 
egész ség ügyi vagy biz ton sá gi okok -
ból, il let ve a mun ka hely kor ró zi ó já -
nak meg elõ zé se ér de ké ben. 
(A tech ni kai só sav tö mény sé ge
31-36% ezért az 1:1-es hi gí tás 15-18 
%-os só sav ol da tot ered mé nyez) Az
en nél tö mé nyebb ol da tok ese té ben el -
szí vás szük sé ges.

Pá co lás és le ol dás kén sav al kal ma -
zá sá val

A 60°C alat ti hõ mér sék le ten hasz nált
kén sav ál ta lá ban nem bo csát ki sa vas
gõ zö ket, me lyek el szí vá sa szük sé ges
len ne egész ség ügyi és biz ton sá gi
okok ból

A 60°C fe let ti hõ mér sék le ten hasz nált 
kén sav fi nom per me tet bo csát ki,
mely nek el szí vá sa szük sé ges egész -
ség ügyi és biz ton sá gi okok ból, és a
be ren de zé sek kor ró zi ó já nak meg elõ -
zé se ér de ké ben 

Flu o ri do kat tar tal ma zó sa vas pá co -
lás

Az összes eset ben 

Lú gos ol da tok

Vi zes bá zi sú lú gos zsír ta la ní tás A lú gos zsír ta la ní tó vegy sze rek nem
il lé ko nyak, ezért nem szük sé ges a
lég el szí vás egész ség ügyi, biz ton sá gi
vagy he lyi kör nye zet vé del mi okok ból

A 60 °C fe lett üze me lõ ká dak je len tõs 
mennyi sé gû víz gõzt ter mel het nek,
me lye ket el le het szív ni az üze mel te -
tõ ké nyel me és a kor ró zió meg elõ zé se 
ér de ké ben

19. táb lá zat: Ol da tok és te vé keny sé gek, me lyek nél a fu gi tív vesz te sé gek meg elõ zé se szük sé ges

Hû tés
Ld. a 3.3.4 pon tot:
32. Nem BAT egy szer át ha la dó vi zes hû tõ rend szer hasz ná la ta, ki vé ve ha he lyi víz for rá sok áll nak ren del ke zés re)
33. A nyi tott hû tõ rend sze re ket úgy kell meg ter vez ni, el he lyez ni és kar ban tar ta ni, hogy elõz zék meg a Leg ion el la bak -

té ri um ki ala ku lá sát és to váb bí tá sát.
34. BAT a zárt, hû tött kö ze ges hû tõ rend sze rek al kal ma zá sa, új vagy le cse rélt hû tõ rend sze rek ese té ben.
35. BAT a tech no ló gi ai ol da tok ener gia fe les le gé nek fel hasz ná lá sa el pá ro log ta tás sal (ld) a 3.3.4 pon tot), ahol
a) szük ség van az ol dat tér fo ga tá nak csök ken té sé re az össze ál lí tás hoz al kal ma zott vegy sze rek vissza nye ré sé re
b) az el pá ro log ta tás össze kap csol ha tó kasz kád és/vagy csök ken tett vi zes öb lí tõ rend sze rek kel, a tech no ló gi ai ol dat víz 

és anyag vesz te sé gé nek mi ni ma li zá lá sá hoz vagy nul lá ra csök ken té sé hez.
36. Te le pít sen el pá ro log ta tó rend szert – ami a hû tõ rend szer nél elõ nyö sebb – oda, ahol az ener gia mér leg szá mí tá sok

ala cso nyabb ener gia igényt mu tat nak a mes ter sé ge sen vég zett el pá ro log ta tás ese té ben, a ki egé szí tõ hû tés hez vi szo nyít -
va, és az ol dat össze té te le sta bil (ld. 3.5.9.3 pon tot).

Víz és anyag meg ta ka rí tás
Eb ben az ipar ág ban a leg na gyobb mér té kû nyers anyag vesz te ség a szenny víz hez kap cso ló dik, a víz és a nyers anya gok 

meg ta ka rí tá sát ezért együtt kell tár gyal ni.
37. El len õriz ze az összes víz és anyag fel hasz ná lá si pon tot a be ren de zé sek ben, rend sze re sen (órán ként, na pon ta, mû -

sza kon ként vagy he ten te) je gyez ze fel az így nyert ada to kat, a fel hasz ná lás nak és az el len õr zés hez szük sé ges ada tok nak
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meg fe le lõ en (ld. 3.3.5.1 pon tot). A ka pott ada to kat tel je sít mény mé rés hez és a kör nye zet me nedzs ment rend szer hez hasz -
nál ják fel.

38. Ke zel je, hasz nál ja, il let ve for gas sa vissza a vi zet, a te vé keny ség szá má ra szük sé ges táp víz mi nõ ség nek meg fe le lõ -
en (ld. a 3.3.5.2 pon tot).

39. Hasz nál jon egy más sal össze fér he tõ vegy sze re ket a tech no ló gi ai sor ban, hogy el ke rül hes se az öb lí tés igényt két te -
vé keny ség kö zött, ld. a 3.4.2 pon tot.

Ki hor dás csök ken tés
40. Al kal maz za az aláb bi mód sze re ket a tech no ló gi ai ol dat ból az anyag ki hor dás mi ni ma li zá lá sá hoz. Ki vé ve, ha a le -

cse peg te té si idõ ha tás sal le het a ke zelt fe lü let mi nõ sé gé re, mint pél dá ul:
a) passzi vá lás króm(VI)tar tal mú ol da tok ban
b) alu mí ni um ma ra tás
c) cin ká to zás
41. Csök kent se a tech no ló gi ai ol dat visz ko zi tá sát (ld. a 3.4.4 és 3.4.5 pon to kat) a kö vet ke zõ mó don:
a) a vegy sze rek kon cent rá ci ó já nak csök ken té se vagy ala csony kon cent rá ci ó jú ol da tok hasz ná la ta
b) ned ve sí tõ szer ada go lá sa
c) gyõ zõd jön meg ar ról, hogy a tech no ló gi ai ol da tok ban lévõ vegy sze rek kon cent rá ci ó ja nem ha lad ja meg a ja va solt

ér té keket
d) biz to sít sa, hogy a hõ mér sék let op ti ma li zált le gyen, az üze mel te té si tar to mány nak és a szük sé ges ve ze tõ ké pes ség -

nek meg fe le lõ en.

Ki hor dás csök ken tés – füg gesz tõ szer szám
42. Csök kent se a tech no ló gi ai ol da tok ki hor dá sát a kö vet ke zõ mód sze rek kom bi ná ci ó já val (ld. 3.4 pon tot):
a) He lyez ze a mun ka da ra bo kat meg fe le lõ szög ben, il let ve az üre ges mun ka da ra bo kat fe lül rõl le fe lé po zí ci o nál va a

szer szám ra úgy, hogy aka dá lyoz za meg az ol dat vissza tar tá sát.
b) A szer szá mok ki eme lé se kor hagy jon meg fe le lõ le cse pe gé si idõt (ld. Az 5. táb lá za tot).
c) Kéz zel vagy au to ma ti ku san he lyez zen a szer szám alá cse peg te tõ tál cát ami kor a mun ka da ra bo kat a ká dak fö lött to -

váb bít ja.
d) Rend sze re sen el len õriz ze és tart sa kar ban a szer szá mo kat, nincs-e raj tuk re pe dés vagy rés, ami vissza tart ja a tech -

no ló gi ai ol da tot, és hogy a szer szám be vo na ta hid ro fób (és meg tart ja ezt a tu laj don sá gát).
e) Víz per met tel vagy sû rí tett le ve gõ vel vi gye vissza a szer szá mon és a mun ka da ra bo kon ma radt ol da tot a tech no ló gi ai

kád ba.
f) Ál la pod jon meg a ve võk kel, hogy a mun ka da ra bo kat a tech no ló gi ai ol dat el tá vo zá sá hoz ele gen dõ mi ni má lis nyí lás -

sal gyárt sák, vagy ké szít se nek víz ki fo lyást le he tõ vé tevõ fu ra to kat raj tuk.
A le cse peg te té si idõ re fe ren cia ér té ke 20 má sod perc (ki eme lés és le cse peg te tés), ahogy az az 5. táb lá zat ban sze re pel.

Ki hor dás csök ken tés – dob
43. BAT a tech no ló gi ai ol da tok ki hor dá sá nak csök ken té se a kö vet ke zõ mód sze rek kom bi ná ci ó já val (ld. 3.4.4 pon tot):
a) biz to sít sa a do bok kal kap cso lat ban a kö vet ke zõ ket:

i. sima, hid ro fób mû anyag ból ké szül jön, rend sze re sen el len õriz ze, hogy nin cse nek-e a raj tuk ko pott fe lü le tek,
  sé rü lé sek, be mé lye dé sek vagy ki du do ro dá sok, amik vissza tart hat ják a tech no ló gi ai ol da tot

ii. a fu ra tok meg fe le lõ át mé rõ jû ek a dob fala pe dig elég vé kony le gyen, a ka pil lá ris ha tás mi ni ma li zá lá sa 
 ér de ké ben
iii. fu ra tok he lyett al kal maz zon szû rõ gom bá kat a dob ol da lá ban
iv. a dob test ben lévõ fu ra tok ará nya le gyen mi nél na gyobb, a le cse peg te tés ér de ké ben, de a dob szi lárd sá gát
 ne gyen gít se

b) a dob ki eme lé se kor:
i. emel je ki las san, a ki hor dás mi ni ma li zá lá sá hoz, ld. 6. táb lá za tot
ii. a dob sza ka szo san fo rog jon
iii. per me te zõ öb lí tés sel, sû rí tett le ve gõ vel vagy el szí vás sal vi gye vissza a tech no ló gi ai ol da tot a kád ba
iv. al kal maz zon fer de, a ká dak ba vissza ve ze tõ le cse peg te tõ tál cá kat a ká dak kö zött
v. au to ma ti ku san vagy ma nu á li san he lyez zen be cse peg te tõ tál cát
vi. dönt se meg a do bot, ahol arra le he tõ ség van

A le cse peg te té si idõ re fe ren cia ér té ke 24 má sod perc, há rom 8 má sod per ces for du lat tal, ld. a 6. táb lá za tot.
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Öb lí tés
44. Csök kent se a víz fel hasz ná lást és ta ka ré kos kod jon a nyers anya gok kal az öb lí tés mi nõ sé gé nek meg õr zé se mel lett,

a ja va solt öb lí té si ará nyok kal, több szö rös öb lí tés sel, il let ve az elsõ öb lí tõ vissza táp lá lá sá val a tech no ló gi ai ol dat ba) Ez a
3.5.7 és 3.5.8 pon tok ban le írt mód sze rek kom bi ná ci ó já val va ló sít ha tó meg.

45. Mi ni ma li zál ja az el já rás ban az öb lí tés hez hasz nált víz mennyi sé gét, ki vé ve, ahol a fe lü le ti re ak ció le ál lí tá sá hoz hí -
gí tás szük sé ges, mint pl.

a) passzi vá lás króm(VI)tar tal mú ol dat ban
b) pá co lás
c) alu mí ni um ma ra tás
d) cin ká to zás
46. A jel lem zõ víz fel hasz ná lás öb lí tõ ká dan ként át lag ban 8 li ter/m2 
47. Kéz zel üze mel te tett so rok ese tén a do bot és a szer szá mot annyi idõ re kell ki emel ni, hogy biz to sít sa a meg fe le lõ le -

cse peg te té si idõt, nö vel je az öb lí tés ha té kony sá gát szó ró (per me te zõ) öb lí tés sel, ld. a 3.5.4. pon tot.
48. Nö vel je a ki hor dott anya gok vissza nye ré sé nek ha tás fo kát a 3.5.9 pont ban le írt mód sze rek al kal ma zá sá val.

Fém vissza nye rés
49. Nyer je vissza a fé me ket azon nal, még a tech no ló gi ai sor ban, a fém vissza nye rés op ti ma li zá lá sa ér de ké ben (ld. a

hul la dé kok ra vo nat ko zó rész ben kö zölt re fe ren cia ér té ke ket, az aláb bi ak ban és a 3.10 pont ban).
50. Nyer je vissza a fé met anód ként vagy kül sõ hasz no sí tás hoz, a kö vet ke zõ mód sze re ket egye dül vagy egy más sal

kom bi ná ci ó ban al kal maz va, az elõb bi ek ben, a „Víz és anyag meg ta ka rí tás” fe je zet ben le ír tak sze rint:
a) al kal maz zon elekt ro lí zist a fé mek vissza nye ré sé re a ma ga sabb kon cent rá ci ó jú ol da tok ból, mint pl. ta ka rék öb lí tõk -

bõl, ld. a 3.10.1 pon tot
Re fe ren cia ér ték: 100 – 500 mg/l fém kon cent rá ció ér he tõ el
b)ion cse re al kal maz ha tó a ne mes fé mek vissza nye ré sé re, ld. a 3.10.2 pon tot.
Re fe ren cia ér ték: 30 – 75 g/l fel hasz nált gyan ta)
51. Ahol a fé mek vissza nye ré se meg va ló sít ha tó, a szenny vi ze ket és isza po kat faj tán ként kü lön kell ke zel ni (ld. a 3.14

pon tot).

Re cir ku lál ta tott vagy zéró ki bo csá tá sú rend sze rek
52. Gal ván für dõk nél BAT a zárt vagy zéró ki bo csá tá sú rend szer meg va ló sí tá sa az egyes te vé keny sé gek hez, az öb lí tés

mi ni ma li zá lá si és a ki hor dott anya gok vissza nye ré si mód sze re i nek kom bi ná lá sá val (3.5 pont), to váb bá fém vissza nye ré si 
el já rá sok al kal ma zá sá val, mint pl. memb rán, ion cse re és/vagy elekt ro lí zis tech ni ka, ame lyek a 3.10 pont ban ta lál ha tók
meg.

Zárt rend szer va ló sít ha tó meg a kö vet ke zõk nél:
a) ci a ni dos kad mi u mo zás
b) Watt’s tí pu sú re ze zés
c) elekt ro li ti kus nik ke le zés
d) kró mo zás króm(VI)tar tal mú elekt ro lit ban

Öb lí tõ víz vissza nye rés és újra fel hasz ná lás
53. Ahol a vi zet az öb lí tõ víz bõl a fen ti mód sze rek egyi ké vel vissza nyer ték, hasz nál ja fel újra azok ban az el já rá sok ban, 

aho vá a vissza nyert víz mi nõ sé ge meg fe le lõ, ld. 3.3.5.2 pon tot.

Egyéb mód sze rek az alap anyag fel hasz ná lás csök ken té sé re

Vegy szer fel hasz ná lás
54. El len õriz ze a tech no ló gi ai vegy sze rek kon cent rá ci ó ját, je gyez ze fel, ér té kel je, és je lent se a fe le lõs sze mély nek,

majd te gye meg a szük sé ges lé pé se ket, hogy az ol dat össze te võ it az op ti má lis ha tár ér té kek kö zött tart sa, ld. a 3.6 pon tot.

Anó dos és ka tó dos áram ki hasz ná lás kü lön bö zõ sé ge
55. Ha az elekt ró dok áram ki hasz ná lá sa kö zött je len tõs az el té rés és a fém tar ta lom fo lya ma to san nõ, a fém tar tal mat

sza bá lyoz za úgy, hogy a gal ván kád ban nem ol dó dó anó dot hasz nál és a fé met kül sõ kád ban old ja be az ol dó dó anó dok
egy ré sze he lyett (3.7.1 pont).

56. Rend sze res idõ kö zön ként po la ri zá ció vál tás az elekt ro li ti kus zsír ta la ní tás hoz hasz nált elekt ró dok nál és az elekt ro -
li ti kus pá co lá si el já rás ban (ld. 3.7.2 pont).
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4.2 BAT spe ci á lis el já rá sok hoz

Ve szé lyes anya gok he lyet te sí té se és/vagy el len õr zé se
57. Ál ta lá nos BAT ke ve sebb ve szé lyes anyag fel hasz ná lá sa
Az aláb bi ak ban olyan ese te ket so ro lunk fel, ame lyek ben ke ve sebb ve szé lyes anyag és/vagy el já rás al kal maz ha tó.

Ahol ve szé lyes anya go kat kell fel hasz nál ni, a ve szé lyes anya gok fel hasz ná lá sá nak és/vagy ki bo csá tá sá nak mi ni ma li zá -
lá sá ra vo nat ko zó mód szert ta lál ja meg. Né hány eset ben ez össze kap cso ló dik az el já rás ha tás fo ká nak ja ví tá sá val és/vagy
az al kal ma zott anya gok fel hasz ná lá sá nak vagy ki bo csá tá sá nak mi ni ma li zá lá sá val.

EDTA
58. He lyet te sít se az ED TA-t és a töb bi erõs kel át kép zõ szert a kö vet ke zõk egyi ké vel:
a) bi o ló gi ai úton le bom ló he lyet te sí tõ anya gok kal, pl. glü kon sav szár ma zé kok kal
b) al ter na tív mód sze rek kel, pl. di rekt fé me zés a nyom ta tott hu za lo zá sú la pok gyár tá sá nál
Ld. a 3.8.1 és 3.11 pon to kat.

PFOS (per flu or-ok tán-szul fo nát)
Nincs je len leg is mert he lyet te sí tõ szer a PFOS-hoz, a leg na gyobb mennyi ség ben a króm(VI)tar tal mú ol da tok hoz hasz -

nál ják, ld) a 3.8.8.1 pon tot. Azon ban a mun ka vé del mi kö ve tel mé nyek fon to sab bak le het nek bi zo nyos he lye ken, mint al -
kal ma zá suk foly ta tá sa)

59. Ahol az ol dat ban PFOS-t al kal maz nak a per met- vagy ae ro szol kép zõ dés el foj tá sá hoz, vagy fe lü let ak tív ada lék -
ként:

a) vé dõ fal lal ve gye kö rül vagy al kal maz zon fe de let a kád hoz (ld. 3.1.3 és 3.12.2 pon tot), és ja vít sa a lég el szí vást, hogy
ne le gyen szük ség a PFOS-ra, vagy csök kent he tõ le gyen a mennyi sé ge

b) el len ára mú öb lí tés és ki hor dás csök ken té si mód szer (ld. 3.5 pont) hasz ná la ta, hogy a PFOS-t tart sa vissza a tech no -
ló gi ai ol dat ban.

Ci a nid
Nem le het sé ges min den al kal ma zá si te rü le ten a ci a ni dok he lyet te sí té se, ld. a 12. táb lá zat.
60. A ci a ni dos zsír ta la ní tás nem BAT (ld. a 3.8.5 és 3.8.13 pon tot).
61. Ahol ci a ni dos ol da to kat kell hasz nál ni, BAT a tech no ló gi át víz-vissza for ga tá sos rend szer ként meg va ló sí ta ni, öb lí -

tés mi ni ma li zá lás és ki hor dás vissza nye ré si mód sze rek (ld. 3.5 pon tot) kom bi ná lá sá val kü lön-kü lön, vagy fém vissza nye -
rõ el já rá sok kal tár sít va, pl. memb rán, ion cse re és/vagy elekt ro lí zis mód szer rel, ld. a 3.10 pon tot. (Meg jegy zés: ez a ci a -
nidos el já rás ra vo nat ko zik, nem pe dig olyan se géd el já rá sok ra, mint a zsír ta la ní tás.)

Cink
62. He lyet te sít se a cink-ci a nid ol da to kat (ld. a 3.8.4 pon tot) a kö vet ke zõk kel
a) sa vas cink, ek kor az ener gia fel hasz ná lás ha tás fo ka op ti má lis, a kör nye ze ti ki bo csá tás csök ken, fé nyes, de ko ra tív

be vo nat ér he tõ el az el já rás sal
b) lú gos ci a nid-men tes cink, ahol a fém be vo nat egyen le tes sé ge lé nye ges szem pont

Réz
63. He lyet te sít se a ci a ni dos re zet sa vas vagy pi ro fosz fá tos réz zel, ki vé ve a vé kony réz be vo nat le vá lasz tá sa kor acél és

cink fröccs önt vény mun ka da ra bok ese té ben, ld. 12. táb lá zat.

Kad mi um
Kad mi u moz zon víz-vissza for ga tá sos, öb lí tõ víz ki bo csá tás nél kü li rend szer ben (ld. 53. pon tot).
64. He lyet te sít se a ci a ni dos kad mi u mot flu o ro bo rát tal, szul fát tal vagy klo rid dal, ld. 12. táb lá zat.
65. A kad mi u mo zást kü lön ál ló an, kü lön pad ló tál ca fe lett vé gez ze, el len õriz ze a fém ki bo csá tást a víz ben. A ma xi má -

lis ki bo csá tá si szint más szenny vi zek kel való el ke ve re dés elõtt 0,2 mg/l, 0,1 mg/l a köz csa tor ná ba ve ze tés, 0,05 ill. 0,005
mg/l az élõ víz be ve ze tés elõtt.

Króm(VI)
Ld. a 3.8.6 pon tot.
66. Króm(III)-at gaz da sá gi okok ból nem al kal maz nak el ter jed ten acél mun ka da ra bok kró mo zá sá ra, és nem  használ -

ható ke mény kró mo zás hoz sem. A króm sa vas anó di zá lás nem ter jedt el szé les kör ben, csu pán az ûr tech ni ká ban, elekt ro -
ni ká ban és egyéb, spe ci á lis al kal ma zá si te rü le ten. Nem he lyet te sít he tõ.

De ko ra tív kró mo zás
67. He lyet te sít se a króm(VI)tar tal mú elekt ro li tot króm(III)tar tal mú val de ko ra tív al kal ma zá si te rü le ten, amennyi ben a

vevõ nem el len zi és ahol a kor ró zió ál ló sá gi kö ve tel mé nyek ala cso nyak (pl. ahol a CAS elõ írás nem éri el a 16 órát).
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Azok ban az ese tek ben, ami kor na gyob bak a kor ró zió ál ló ság gal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek, nö vel je azt meg a
króm(III)tar tal mú elekt ro lit ból le vá lasz tott be vo nat alat ti nik kel be vo nat tal és/vagy szer ves passz ivá lás sal (ld. 3.8.8.2.
pont).

Vagy
68. He lyet te sít se a króm(VI)-ala pú el já rást króm men tes sel, pl. ón-ko balt öt vö zet tel, ha a kö ve tel mé nyek le he tõ vé te -

szik, de ko ra tív be vo nat ként (ld. a 3.8.9 pont).

Kró mo zás króm(VI)-ala pú elekt ro lit ban
Ha króm(VI)-ala pú elekt ro li tot al kal maz:
69. He lyet te sít se a ma gas króm(VI)tar tal mú elekt ro li tot ala csony kon cent rá ci ó jú val és/vagy hi deg kró mo zó el já rás sal.
70. Csök kent se a lég szennye zést az aláb bi ak sze rint (ld. 3.12 pont):
a) új vagy fel újí tott tech no ló gi ai so rok ese té ben, és ahol a mun ka da ra bok meg fe le lõ en egy for ma mé re tû ek: ve gye kö -

rül a gal ván sort vagy a gal va ni zá ló be ren de zést meg fe le lõ vá lasz tó fal lal (ld. 3.1.3 pon tot)
b) vagy, fed je le az elekt ro li tot a gal va ni zá lás idõ tar ta má ra me cha ni kai vagy kézi úton, kü lö nö sen, ha a mû ve le ti idõ

hosszú, il let ve az üzem szü net ide jé re
c) hasz nál jon lég el szí vó be ren de zést, be pár ló és gõz kon den zá ló egy ség gel, a víz-vissza for ga tá sos rend sze rek nél (ld.

a 72. pont ban).
71. A króm(VI) elekt ro li to kat víz-vissza for ga tá sos rend szer ben al kal maz za (ld. az elõb bi ek ben a 60. pon tot). Így

vissza tart ja a PFOS-t és a króm(VI)ve gyü le te ket az elekt ro lit ban.
72. Nem BAT csu pán a PFOS-ala pú pá rol gás csök ken tõk re tá masz kod ni a mun ka he lye ken meg en ge dett kon cent rá ció

ha tár ér té kek be tar tá sá nál. Ne hasz nál jon PFOS-ala pú pá rol gás csök ken tõt, ha csak mun ka vé del mi okok ból nem fel tét le -
nül szük sé ges.

Króm kon ver zi ós be vo na tok (passzi vá lás)
73. He lyet te sít se a króm(VI)tar tal mú be vo na to kat króm(III)tar tal mú ak kal vagy króm men te sek kel, szük ség ese tén to -

váb bi be vo na tok fel hasz ná lá sá val, ld. 3.8.10.2 és 3.8.10.3 pon to kat.

Csi szo lás, po lí ro zás
74. Ahol le het sé ges hasz nál jon sa vas réz elekt ro li tot a me cha ni kai csi szo lás és po lí ro zás he lyett, ld. 3.8.11 pon tot.

Zsír ta la ní tás he lyet te sí té se és ja ví tá sa
A fe lü let ke ze lõ dol go zók, kü lö nö sen a bér mun kát vég zõ cé gek nél, nin cse nek meg fe le lõ en in for mál va a ve võ jük ál tal

hasz nált, a mun ka da ra bok fe lü le tén lévõ ola jok és zsí rok faj tá já ról.
75. Ve gye fel a kap cso la tot a ve võ vel vagy a meg elõ zõ el já rást vég zõ dol go zó val, az ola jok vagy zsí rok mennyi sé gé -

nek mi ni ma li zá lá sá hoz, il let ve olyan ola jok, zsí rok ki vá lasz tá sá hoz, ame lyek le he tõ vé te szik a kör nye zet ba rát zsír ta la ní -
tó rend sze rek hasz ná la tát (ld. 3.2.2 pon tot).

76. Ha túl sok az olaj, al kal maz zon fi zi kai mód sze re ket az olaj el tá vo lí tá sá ra, mint pl. cent ri fu gá lás, lég le fú vás, vagy a
nagy, mi nõ sé gi leg kri ti kus/nagy ér té kû mun ka da ra bok le tör lé se (ld. 3.8.12.1 pon tot).

77. A ci a ni dos zsír ta la ní tást más el já rá sok kal kell he lyet te sí te ni, ld. 3.8.5 pont.

Old ósze res zsír ta la ní tás
78. Az old ósze res zsír ta la ní tás min den eset ben he lyet te sít he tõ a kö vet ke zõ mód sze rek kel (ld. a 3.8.12 pon tot) eb ben

az ipar ág ban, mi vel a to váb bi ke ze lé sek vi zes ala pú ak, és nem me rül nek fel össze fér he tet len sé gi prob lé mák.
A ’Fe lü let ke ze lés old ósze res zsír ta la ní tás al kal ma zá sá val’ címû re fe ren cia do ku men tum az old ósze res zsír ta la ní tást

más hely ze tek ben tár gyal ja)

Vi zes zsír ta la ní tás
79. Vá lassza a leg ki sebb kör nye ze ti ha tás sal járó zsír ta la ní tó rend szert, ami még meg fe le lõ a be jö võ mun ka da ra bok -

hoz (ld. 3.8.12 pon tot).

80. A re fe ren cia üze mel te té si ada tok: pH 7 - 9, hõ mér sék let 40 - 45 °C, és mi ni má lis vegy szer fel hasz ná lás, hosszú für -
dõ élet tar tam mal (hó na pok) (ld. a 3.8.12 pon tot). Ez az aláb bi ak kal va ló sít ha tó meg:

a) de mul ge á ló zsír ta la ní tó el já rás (ld. 3.8.12.4 pon tot), szû rés sel, gra vi tá ci ós vagy me cha ni kai sze pa rá lás sal vagy
membrán szû rés sel vég zett ol dat vissza nye rés se gít sé gé vel (ld. a 3.9.10.3 pon tot)

b) ala csony lúg tar tal mú el já rás, bi o ló gi ai re ge ne rá lás sal (ld. 3.8.14.5 pon tot)
c) for ró víz, vegy szer ada lék nél kül, olaj sze pa rá lás sal (ld. 3.9.10. pon tot)
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Nagy tel je sít mé nyû zsír ta la ní tás
81. Nagy tel je sít mé nyû zsír ta la ní tás va ló sít ha tó meg:
a) kom bi nált mód sze rek al kal ma zá sá val (ld. 3.8.12.7 pon tot)
b) spe ci á lis mód sze rek kel, mint pl. szá raz je ges vagy ult ra han gos zsír ta la ní tás (ld. 3.8.12.6 pont).

Tech no ló gi ai ol da tok kar ban tar tá sa
A tech no ló gi ai ol dat élet tar ta má nak nö ve lé sé hez, va la mint a mi nõ ség meg õr zé sé hez, kü lö nö sen víz-vissza for ga tá sos

rend sze rek ese té ben, BAT a kö vet ke zõ (ld. 3.9 pon tot):
a) meg ha tá roz ni a kri ti kus sza bá lyo zá si pa ra mé te re ket
b) a meg ha tá ro zott, el fo gad ha tó ha tá rok kö zött tar ta ni, a szennye zõk el tá vo lí tá sá val
82. Az el já rás alap ve tõ fon tos sá gú kar ban tar tá si mód sze rei a kö vet ke zõk:

Mód szer Al kal ma zás Re fe ren cia

a) Szû rés Le be gõ szi lárd anyag el tá vo lí tá sa az összes tech no -
ló gi ai ol dat ból

3.9.1

b) Ak tív sze nes szû rés Szer ves bom lás ter mé kek el tá vo lí tá sa az összes szer -
ves ada lék kal üze me lõ ol dat ból

3.9.5

c) Re tar dá lás Kén sa vas anó di zá ló ol da tok re ge ne rá lá sa) Nagy
mennyi sé gû sa vas ol da tok vissza nye ré se

3.9.2

d) Ki kris tá lyo sí tás A nem kí vánt fém kar bo ná tok, egyéb sók és oxi dok
el vá lasz tá sa

3.9.3

e) Ki kris tá lyo sí tás Alu mí ni um lú gos ma ra tó ol dat vissza nye rés 3.9.4

f) Ion cse re a fém szennye zõk el tá vo -
lí tá sá hoz

Fém szennye zõk Cr(III) és Cr(VI) ol da tok ese té ben.
Fosz for sa vas ma ra tó re ge ne rá lá sa) Hor gany zást kö -
ve tõ króm tar tal mú passzi vá ló ol dat re ge ne rá lá sa)

3.9.6

g) Elekt ro lí zis – tech no ló gi ai ol da tok 
tisz tí tá sa

Fém szennye zõk el tá vo lí tá sa és né hány szer ves
szennye zõ oxi dá lá sa

3.9.7

h) Elekt ro lí zis – a tech no ló gi ai ol dat -
ban fe les leg ben lévõ fém el tá vo lí -
tá sa 

Cink- és nik kel elekt ro li tok 3.9.8

i) Elekt ro lí zis – mel lék ter mé kek
oxi dá lá sa

Króm sav/kén sa vas ABS ma ra tó ol da tok re ge ne rá lá -
sa ke rá mia memb rá nos elekt ro lí zis sel vagy anél kül.
Króm sa vas ol da tok re ge ne rá lá sa flu id ágyas elekt ro -
lí zis sel és memb rán nal

3.9.9

20. táb lá zat: Tech no ló gi ai ol da tok kar ban tar tá sá nak mód sze rei

83. Zsír ta la ní tó ol da tok kar ban tar tá sá ra és élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sá ra szol gá ló spe ci á lis mód sze rek:

Mód szer Al kal ma zás Re fe ren cia

a) Egy sze rû mód sze rek Kis tér fo ga tok hoz ala csony költ ség, szé les al kal -
maz ha tó ság

3.9.10.1

a)i Szû rés cel lu lóz ala pú szû rõk kel

a)ii Me cha ni kai sze pa rá lás Ma ga sabb költ ség, azon ban még szé les al kal maz ha -
tó ság

a)iii Gra vi tá ci ós sze pa rá lás

a)iv Emul zió bon tás vegy szer ada go lás -
sal
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Mód szer Al kal ma zás Re fe ren cia

b) Sta ti kus sze pa rá tor A szenny víz KOI-já nak csök ken té se 50% -ára) Az
ol dat élet tar ta mát 50-70 %-kal nö ve li. Hasz ná la ta és 
el len õr zé se egy sze rû. Ma gas költ ség: csak nagy
mennyi sé gû olaj hoz al kal maz ha tó.

3.9.10.2

c) Memb rán szû rés A szenny víz KOI-ja 30-70 %-kal csök ken. Az élet -
tar tam max. tíz sze re sé re nö vek szik meg. Ma gas
költ ség: csak nagy mennyi sé gû olaj hoz  alkalmaz -
ható.

3.9.10.3

d) Több lép csõs el já rás A költ sé gek a kom bi nált el já rá sok nak meg fe le lõ en
vál toz nak

3.9.10.4

e) Elekt ro li ti kus zsír ta la ní tás A fen ti ek kö zül az azo nos mód sze re ket ve gye fi gye -
lem be

f) Kasz kád mód szer vagy újra fel -
hasz ná lás

Hasz nál ja fel újra, vagy al kal maz za az elekt ro ké mi -
ai zsír ta la ní tót köz vet le nül a ké mi ai zsír ta la ní tót kö -
ve tõ en

21. táb lá zat: Zsír ta la ní tó ol da tok kar ban tar tá si mód sze rei

Mód sze rek az ol da tok élet tar ta má nak nö ve lé sé re

Króm(VI)tar tal mú kro má to zó ol da tok vissza nye ré se
84. Ál ta lá ban nem BAT a króm(VI)ve gyü le tek vissza nye ré se ion cse ré vel, memb rán tech ni ka al kal ma zá sá val az ipar -

ág nor mál al kal ma zá si te rü le te in. Az új für dõ össze ál lí tá sá nak vegy szer költ sé ge vi szony lag ala csony.

Anó di zá lás
Az ál ta lá nos BAT-hoz ki egé szí tés ként, al kal maz za az el já rá sok ra és vegy sze rek re vo nat ko zó spe ci á lis BAT-ot (ld.

fent, 56-85. pont). To váb bá, a kö vet ke zõ BAT al kal maz ha tó spe ci á li san az anó di zá lás hoz:
85. Hasz nál ja a le cse ré len dõ tö mí tõ ol da tok hõ jét az új tö mí tõ ol da tok fel fû té sé re, ld. 3.3.3 pon tot.
86. Nyer je vissza a lú gos ma ra tó ol da tot (ld. 3.9.4 pon tot).
87. Nem BAT az anó di zá lás hoz ion cse ré lõk kel meg tisz tí tott, re cir ku lál ta tott öb lí tõ vi zet al kal maz ni, mi vel az el tá vo lí -

tott vegy sze rek kör nye ze ti ha tá sa és mennyi sé ge ha son ló a re ge ne rá lás hoz szük sé ges vegy sze re ké vel.

Nyom ta tott hu za lo zá sú la pok (nyhl) 
Az ál ta lá nos BAT –hoz ki egé szí té sül, al kal maz za az el já rá sok ra és vegy sze rek re vo nat ko zó spe ci á lis BAT-ot (ld. fent, 

56-85. pont). To váb bá, a kö vet ke zõ BAT al kal maz ha tó spe ci á li san az nyhl gyár tás hoz:

Öb lí tés
88. A lé pé sek kö zöt ti öb lí té sek so rán hasz nál jon prés- (tör lõ-) hen ge re ket a ki hor dás csök ken té sé hez, le ve gõ ké ses

vagy le szí vá sos ol dat el tá vo lí tást a fu ra tok ból, szó ró és több lé pé ses öb lí té si mód sze re ket mint aho gyan az más el já rá sok -
nál meg ta lál ha tó, ld. 3.4.6, 3.5.4 és 3.5.8 pon to kat.

Bel sõ ré te gek ké szí té se
89. Al kal maz za az oxid he lyet te sí tõ ta pa dás ja ví tó el já rást 

Di rekt gal va ni zá lás
90. Az el já rá sok nem tar tal maz nak erõs komp lex kép zõt és for mal de hi det. He lyez ze el hul la dék ként a ve ze tõ po li mert

tar tal ma zó di rekt gal va ni zá ló ol da to kat, ne en ged je a szenny víz ke ze lõ be ren de zés be, ld. 3.11.3 pon tot.
91. Per man ga ná tos fu rat fal-ke ze lés ese tén al kal maz zon elekt ro li ti kus re ge ne rá lást. (Ké mi ai és elekt ro ké mi ai el já rá -

sok ese té ben, ld. a vo nat ko zó fe je ze te ket.)

Szá raz re ziszt
92. Szá raz re ziszt elõ hí vá sa kor (ld. 3.11.5 pon tot):
a) csök kent se a ki hor dást friss elõ hí vó ol dat ba öb lí tés sel
b) op ti ma li zál ja az elõ hí vó ol dat szó rá sát

294 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



c) el len õriz ze az elõ hí vó ol dat kon cent rá ci ó ját
d) a há rom lép csõs kasz kád öb lí tõ bõl szár ma zó vi zet hasz nál ja friss ol dat ké szí té sé hez
93. Re ziszt el tá vo lí tás: Tá vo lít sa el a re zisz tet az ol dat ból szû rés sel, cent ri fu gá lás sal vagy ult ra szû rés sel, a mennyi ség

és a re ziszt tu laj don sá ga i nak függ vé nyé ben.

Ma ra tás
94. Al kal maz za a 3.4.6, 3.5.4 és 3.5.8 pon tok ban is mer te tett ki hor dás csök ken té si és több lé pé ses öb lí té si mód sze re ket. 

Táp lál ja vissza az elsõ öb lí tõt a ma ra tó ol dat ba)
95. Sa vas ma ra tás: rend sze re sen el len õriz ze a sav és a hid ro gén-per oxid kon cent rá ci ót, és tart sa az op ti má lis ér té ken.

Az el hasz nált ma ra tó szert ajánl ja fel új ra hasz no sí tás ra)
96. Lú gos ma ra tó: rend sze re sen el len õriz ze a ma ra tó szer és a réz kon cent rá ci ót, és tart sa az op ti má lis ér té ken.
97. Am mó ni ás ma ra tó: re ge ne rál ja a ma ra tó ol da tot és nyer je vissza a re zet, az adott üzem ben leg gaz da sá go sab ban al -

kal maz ha tó el já rás sal.

Ma ra tás ál ló fém be vo nat (ón) el tá vo lí tá sa
98. Kü lön-kü lön gyûjt se össze az öb lí tõ vi ze ket és a kon cent rá tu mo kat. Csap ja le az ón ban gaz dag isza pot és küld je el

kül sõ fém vissza nye rés re, ld. 3.11.9 pon tot.

For rasz tás gát ló maszk fel hasz ná lás ból szár ma zó le ve gõ emisszió
99.  Hasz nál jon nagy szi lárd anyag tar tal mú, és ke vés il lé kony szén hid ro gént tar tal ma zó for rasz tás gát ló lak ko kat
100. A le ve gõ emisszi ót ke zel je az Ol dó sze rek fel hasz ná lá sá val vég zett fe lü let ke ze lés címû re fe ren cia do ku men tum -

ban kö zölt út mu ta tó nak, va la mint a vegy ipar ban al kal ma zott szenny víz és hul la dék gáz gaz dál ko dás nak/ke ze lés nek
meg fe le lõ en.

Le ve gõ emisszió
101. Al kal maz zon lég el szí vást a kö vet ke zõ ese tek ben:
a) sa vas ol da tok
b) erõ sen lú gos ol da tok
c) ci a ni dos ol da tok
d) króm(VI)tar tal mú elekt ro li tok és for ró ol da tok
e) nik ke le zõ ol da tok
f) por kép zõ dést elõ idé zõ mû ve le tek, pl. csi szo lás, po lí ro zás
To váb bi rész le tek hez ld. az egyes el já rá sok le írá sát a 3. fe je zet elsõ ré szé ben.
102. Al kal maz za a 3.12 pont ban is mer te tett mód sze re ket a ke ze len dõ és a ki bo csá tan dó le ve gõ mennyi sé gé nek mi ni -

ma li zá lá sá hoz, és az emisszió csök ken té sé hez:

Emisszió
Jel lem zõ ki bo csá tá sok

mg/Nm3 Kap cso ló dó mû ve le tek

Nit ro gén-oxi dok (összes sav, NO2-re szá mol va) 200 Lég mo sók vagy ab szorp ci ós tor nyok

Hid ro gén-flu o rid 2 Ab szorp ci ós tor nyok

Só sav 10 El len ára mú töl tött to rony, vég sõ lú gos lég -
mo só val

Kén sav (per met) 5 Csepp fo gó be ren de zés

SOx, SO2-re szá mol va 100 El len ára mú töl tött to rony, vég sõ lú gos lég -
mo só val

Nát ri um-hid ro xid 5

Am mó nia, NH3 30

Króm(VI) és ve gyü le tei, Cr-re szá mol va 1 Króm(VI)io nok he lyet te sí té se
Lég mo sók és ab szorp ci ós tor nyok

Nik kel és ve gyü le tei, Ni-re szá mol va 5

szi lárd anyag 50 Ned ves lég mo só

22. táb lá zat: Le ve gõ emisszió re fe ren cia ér té kek

103. Zsír ta la ní tás nál ke let ke zõ gõ zök bõl fel sza ba du ló il lé kony szer ves ve gyü le tek (pl. tri klór-eti lén és me ti lén-klo -
rid) ese té ben ve gye fi gye lem be az ol dó sze rek fel hasz ná lá sá val vég zett fe lü let ke ze lés re és a vegy ipar ban vég zett szenny -
víz és hul la dék gáz gaz dál ko dás ra / ke ze lés re vo nat ko zó re fe ren cia do ku men tu mo kat.
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Szenny víz ke ze lés (ld. a 3.13 pon tot)
104. Mi ni ma li zál ja a fo lya ma tok ban az összes víz fel hasz ná lást, az össz só ki bo csá tá si ha tár ér ték be tart ha tó sá gá nak fi -

gye lem be vé te lé vel, ld. a 3.5 pon tot.
105. Szûn tes se meg, vagy mi ni ma li zál ja az anyag fel hasz ná lást és vesz te sé get, kü lö nö sen a ki emelt anya gok ese té ben, 

ld. 3.4, 3.5 és 3.6 pon tot (ld. a Víz és nyers anyag fel hasz ná lás fe je ze tet is az elõb bi ek ben). Ahol az mû sza ki lag le het sé -
ges, al kal maz zon vissza for ga tá sos, il let ve a ve szé lyes anya gok he lyet te sí té sé re és/vagy sza bá lyo zá sá ra vo nat ko zó mód -
sze re ket, ld. az elõb bi ek ben.

106. Ha tá roz za meg, kü lö nít se el és ke zel je kü lön azo kat az el fo lyó öb lí tõ vi ze ket, ame lyek egy más sal kap cso lat ba ke -
rül ve prob lé mát okoz hat nak, pl.:

a) kro má tok (Cr(VI)ve gyü le tek)
b) ci a ni dok
c) nit ri tek
d) ola jok és zsí rok
e) komp lex kép zõk (3.13.7 pont)
107. Ne en ged jen egy szer re za va ro kat oko zó an nagy mennyi sé gû ol da tot a szenny víz ke ze lõ be ren de zés be, egyen sú -

lyoz za ki az áram ló víz mennyi sé ge ket, és ke zel je a szenny víz ke ze lõ be ren de zés ka pa ci tá sá nak meg fe le lõ en (ld. 3.13.1
pon tot).

108. Csap ja ki az ani o no kat, ahol az a he lyi ki bo csá tá si ha tár ér té kek mi att szük sé ges (ld. 3.13.8 pon tot).
109. A szenny víz össze té te lé nek meg fe le lõ en ál lít sa be a pH-t, és flok ku lá ló szer se gít sé gé vel üle pít se le a ki vált isza -

pot (ld. 3.13.6 pon tot).
110. De kan tá lás sal vagy szû rés sel tá vo lít sa el a szi lárd anya go kat (ld. 3.13 pon tot).
111. El len õriz ze és en ged je ki a szenny vi zet a 3.13.11 pont nak meg fe le lõ en.
112. Az aláb bi ak ban kö zölt ki bo csá tá si re fe ren cia ér té kek a vízi kör nye zet vé del mé hez meg fe le lõ ek nek te kin ten dõk

és ki fe je zik azo kat a ki bo csá tá si ér té ke ket, ame lyek ál ta lá ban a BAT-ot rep re zen tá ló mód sze rek kel el ér he tõk.
Eze ket az ér té ke ket a kö vet ke zõk sze rint ál la pí tot ták meg:
a) a ki bo csá tás elõt ti bár mi ne mû hí gí tás nél kül
b) rep re zen ta tív, és az ana lí zis elõtt szû rés nél kü li min ták kal

Ki bo csá tás Köz csa tor na
Ki egé szí tõ ér té kek

az élõ vi zek hez

Ag 0,1

Al 5

Cd 0,2*

CN sza bad 0,2

CrVI 0,1

Cr összes 0,5

Cu 0,5

F 10

Fe 5

Hg 0,05*

Ni 0,5

P 10

Pb 0,5

Sn 2,0

Zn 0,5

Il lé kony szer ves ha lo ge ni dek 0,1

23. táb lá zat: Jel lem zõ ki bo csá tá si ér té kek a fe lü let ke ze lõ üze mek ben a 2004. áp ri li si Eu ró pai Bi zott sá gi ter ve -
zet sze rint
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Zéró ki bo csá tá sú mód sze rek

113. A zéró ki bo csá tás a tel jes be ren de zés re vo nat ko zik, és az aláb bi mód sze rek kom bi ná ci ó ján ala pul:

a) ter mi kus

b) memb rán

c) ion cse re

Ha eze ket a mód sze re ket el szi ge tel ten, spe ci á lis cél ra al kal maz za, az ál ta lá nos ér te lem ben nem BAT, mi vel a be ru há -
zá si és üze mel te té si költ sé ge, va la mint ener gia igé nye ma gas, és olyan hul la dé kok ke let kez nek, ame lye ket ne héz el he -
lyez ni, ld. a 3.13.10 pon tot.

Hul la dé kok

114. Mi ni ma li zál ja a hul la dé kok kép zõ dé sét a fel hasz ná lás és az el já rás ból szár ma zó anyag vesz te ség sza bá lyo zá sá ra
vo nat ko zó mód sze rek al kal ma zá sá val (ld. fent, és a 3.4, 3.5 va la mint 3.6 pon to kat).

115. Hul la dé kok kép zõ dé se kor kü lö nít se el és azo no sít sa azo kat, még az el já rá so kon be lül vagy pe dig a szenny víz ke -
ze lés so rán, hogy azok újra fel hasz nál ha tók vagy nem a hely szí nen ha té ko nyan vissza nyer he tõk le gye nek (ld. 3.14.3
pon tot).

116. Az anyag fel hasz ná lás ha tás fo ká ra vo nat ko zó re fe ren cia ér té kek az aláb bi ak:

El já rás Ha tás fok (%)

Hor gany zás (az összes el já rás) 90

Elekt ro ké mi ai nik ke le zés (zárt rend sze rû) 95

Ké mi ai nik ke le zés 95
(ki vé ve a fá radt ol da tok ban lévõ vesz te sé get)

Elekt ro ké mi ai re ze zés (ci a ni dos el já rás) 95

Ón és ón öt vö ze tek le vá lasz tá sa 95

Kró mo zás (zárt rend sze rû) 95

Ne mes fém gal va ni zá lás 98

Kad mi u mo zás 99

Fosz fá to zás 90

Anó di zá lás 90

24. táb lá zat: Anya gok fel hasz ná lá sá nak ha tás fo ká ra vo nat ko zó re fe ren cia ér té kek

Zaj

117. Ha tá roz za meg a je len tõs zaj for rást és a le het sé ges cél cso por tot a he lyi kö zös ség ben. A be ren de zé sek za ját csök -
ken tõ in téz ke dé sek szük sé ge sek, pl. hang tom pí tók a nagy ven ti lá to rok hoz, al kal maz zon akusz ti kai vé dõ bur ko la tot ahol
az cél sze rû a nagy zaj szin tû be ren de zé sek, stb) ese té ben. Az üzem ha té kony mû kö dé se ma gá ba fog lal ja az át já ró ka puk
le zá rá sát, a szál lí tá sok mi ni ma li zá lá sa és a szál lí tá si idõ sza bá lyo zá sa ér de ké ben.

Anya gok és esz kö zök el tá vo lí tá sa

118. Az anya go kat kör be ke rí tett/el kü lö ní tett te rü le ten be lül tá rol ja, a 3.1 pont ban le írt ter ve zé si, bal eset meg elõ zé si és 
ke ze lé si mód sze rek al kal ma zá sá val.

119. Se gít se az anya gok és esz kö zök el tá vo lí tá sát az adott hely rõl a kö vet ke zõk kel:

a) a ki emelt és ve szé lyes anya gok hasz ná la ta tör té ne té nek (amennyi re is mert) fel jegy zé se, hol hasz nál ták, il let ve tá -
rol ták azo kat

b) eze ket az in for má ci ó kat éven te fris sít se, az EMS-el pár hu za mo san

c) aka dá lyoz za meg a ta laj víz és a ta laj po ten ci á lis el szennye zõ dé sét

120. Hasz nál ja fel a meg szer zett in for má ci ó kat egy te le pí tés le ál lí tá sa kor, va la mint be ren de zé sek, épü le tek és ma ra -
dé kok adott hely rõl el tá vo lí tá sa kor.
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5 Kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek

A leg jobb kör nye ze ti tel je sít ményt a lé te sít mé nyek rend sze rint a leg jobb tech no ló gi á nak a leg ha té ko nyabb mó don
tör té nõ üze mel te té sé vel ér he tik el. Ezt fel is mer ve szól a BAT de fi ní ci ó já ban a „tech ni ka” fo gal má nak meg ha tá ro zá sa a
kö vet ke zõ kép pen: „a tech ni ka fo gal má ba be le ér ten dõ az al kal ma zott tech no ló gia és mód szer, amely nek alap ján a be -
ren de zést (tech no ló gi át, lé te sít ményt) ter ve zik, épí tik, kar ban tart ják, üze mel te tik és mû kö dé sét meg szün te tik, a kör nye zet 
hely re ál lí tá sát vég zik”.

Az IPPC lé te sít mé nyek ese té ben a kör nye zet vé del mi ve ze té si rend szer (KVR) egy olyan esz köz, amit az üze mel te tõk
szisz te ma ti ku san és de monst rál ha tó mó don al kal maz hat nak a ter ve zés, szer kesz tés, kar ban tar tás, üze mel te tés és a te vé -
keny ség fel ha gyá sa so rán. Egy KVR ma gá ban fog lal ja a szer ve ze ti fel épí tést, a fe le lõs sé ge ket, a gya kor la ti meg ol dá so -
kat, el já rá so kat és mû ve le te ket, va la mint erõ for rá so kat a kör nye ze ti po li ti ka ki fej lesz té se, be ve ze té se, kar ban tar tá sa, át -
te kin té se és mo ni to ro zá sa fo lya mán. A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek ak kor mû köd nek a leg ha tá so sab ban és
leg cél sze rûb ben, ha az üze mel te tés és az át fo gó irá nyí tás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik.

Mi köz ben mind a szab vá nyo sí tott rend sze rek (EN ISO 14001:20043 és EMAS4), mind a nem-szab vá nyo sí tott („ve võ -
re al kal ma zott”) rend sze rek elv ben a szer ve zet-et te kin tik egy ség nek, ad dig az IPPC ese té ben meg en ge dett a szû kebb ér -
tel me zést hasz nál ni, mely be nem tar to zik bele a szer ve zet összes te vé keny sé ge, ami att, hogy a sza bá lyo zott egy ség a
193/2001. (X. 19.) Korm. ren de let ér tel mé ben a lé te sít mény.

Egy KVR le het szab vá nyo sí tott vagy nem-szab vá nyo sí tott rend szer. A be ve ze tés és va la mely, nem zet kö zi leg is el fo -
ga dott szab vá nyo sí tott rend szer hez, mint pél dá ul az EN ISO 14001:2004 szá mú szab vány hoz való ra gasz ko dás hi te le -
seb bé ké pes ten ni az KVR-t, kü lö nö sen, ha azt egy meg fe le lõ kül sõ ta nú sí tás is alá tá maszt ja)

Az EMAS to vább nö ve li a meg bíz ha tó sá got. Ezt elõ se gí ti a kör nye ze ti jog sza bá lyok be tar tá sát elõ se gí tõ me cha niz -
mus, va la mint a kör nye ze ti nyi lat ko zat ré vén a nyil vá nos ság be vo ná sa)

A nem-szab vá nyo sí tott rend sze rek elv ben ugyan ilyen ha té ko nyak le het nek, fel té ve, hogy meg fe le lõ kép pen ter vez ték
meg õket és al kal mas mó don tör tént a be ve ze té sük.

Egy KVR be ve ze té se és az irán ta való el kö te le zett ség az üze mel te tõ fi gyel mét a lé te sít mény kör nye ze ti tel je sít mé nyé -
re irá nyít ja) Kü lö nö sen a nor má lis és a nor má lis tól el té rõ hely ze tek re ki ala kí tott egy ér tel mû üze mel te té si el já rá sok kar -
ban tar tá sa és vég re haj tá sa, to váb bá a hoz zá ren delt fe le lõs sé gek biz to sít ják, hogy a lé te sít mény en ge dé lyé ben sze rep lõ
fel té te le ket be tart sák és más kör nye ze ti cé lok és fel ada tok tel je sí té se min den idõ ben meg tör tén jen.

A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek ál ta lá ban biz to sít ják a lé te sít mény kör nye ze ti tel je sít mé nyé nek fo lya ma tos
ja ví tá sát, tö ké le te sí té sét. Mi nél ked ve zõt le nebb a ki in du lá si hely zet, an nál na gyobb rö vid távú ja vu lást le het el vár ni. Ha
a lé te sít mény jó kör nye ze ti tel je sít ménnyel ren del ke zik, ak kor a rend szer se gít az üze mel te tõ nek a ma gas tel je sít mény -
szint meg õr zé sé ben, fenn tar tá sá ban.

A kör nye zet me nedzs ment-tech ni ká kat úgy ter ve zik meg, hogy a kör nye ze ti ha tást ál ta lá ban ve szik fi gye lem be, ami
össz hang ban áll az IPPC in teg rált meg kö ze lí té sé vel.

Az aláb bi ak ban le írt kom po nen sek min den IPPC lé te sít mény re al kal maz ha tók. A KVR tár gya (pl. a rész le tes sé ge) és
ter mé sze te (pl. szab vá nyo sí tott vagy nem-szab vá nyo sí tott) ál ta lá ban véve a lé te sít mény jel le gé vel, mé re té vel és komp le -
xi tá sá val, va la mint a kör nye zet re gya ko rolt ha tá sá val függ össze)

A KVR be ve ze té sé nek és mû köd te té sé nek költ sé gei ma ga sak, de nem éssze rût len mér ték ben azok, mi vel:
– A KVR ma ga sabb fokú ko or di ná ci ót és in teg rá ci ót va ló sít meg más me nedzs ment-rend sze rek kel, ami a költ sé gek

csök ken té sé nek egyik le het sé ges út ja ként ér té kel he tõ.
– Az összes kör nye ze ti cél el éré sé re és a fel ada tok meg ol dá sá ra fel hasz nált rá for dí tá sok kb) fele egy éven be lül meg -

té rül a költ ség meg ta ka rí tá sok és/vagy nö vek võ be vé tel kö vet kez té ben.
– A leg na gyobb költ ség meg ta ka rí tást az ener gi á ra, a hul la dék-ke ze lé sek re és a nyers anya gok ra for dí tott csök ke nõ ki -

adá sok ré vén le he tett el ér ni.
– A leg több cég úgy gon dol ja, hogy a pi a con el fog lalt he lyü ket erõ sí ti a KVR. A cé gek egy har ma da ar ról szá molt be,

hogy a KVR kö vet kez té ben nö ve ked tek be vé te lei.

A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek szá mos elõnyt nyújt hat nak, pél dá ul:
– át lát ha tób bá te szi a cég kör nye zet vé del mi hely ze tét,
– meg ala po zot tabb a dön tés ho za tal,
– a dol go zók job ban mo ti vál ha tók,
– to váb bi le he tõ sé gek nyíl nak az üze mel te té si költ sé gek csök ken té sé re és a ter mék mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ra,

3 Kör nye zet köz pon tú irá nyí tá si rend sze rek
4 Kö zös sé gi kör nye zet vé del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend szer
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– ja vul a kör nye ze ti tel je sít mény,
– ja vul a cég rõl ki ala kult kép, az imázs,
– csök ken nek a fe le lõs sé gi, biz to sí tá si és a meg nem fe le lés sel kap cso la tos költ sé gek,
– na gyobb a von zó erõ a mun ka vál la lók, az ügy fe lek és a be fek te tõk ré szé rõl,
– nö vek szik az el len õr zõ szer vek bi zal ma, ami csök ke nõ szá mú el len õr zõ fe lül vizs gá la tok hoz, át te kin té sek hez ve zet -

het,
– ja vul a kap cso lat a nyil vá nos ság gal és a kör nye zet vé del mi szer ve ze tek kel.

5.1 El ér he tõ leg jobb tech ni kák

Szá mos kör nye zet vé del mi ve ze té si tech ni ka szá mít BAT-nak. A kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek te rén az el ér -
he tõ leg jobb tech ni ka (BAT) egy olyan kör nye zet vé del mi ve ze té si rend szer be ve ze té se és az an nak meg fe le lõ mû kö dés,
ami az egye di kö rül mé nyek re al kal maz va a kö vet ke zõ jel leg ze tes sé ge ket fog lal ja ma gá ban:

(a) Kör nye ze ti po li ti ka meg ha tá ro zá sa a lé te sít mény re a fel sõ ve ze tés dön té se alap ján, ami ma gá ban fog lal ja a fel sõ
ve ze tés el kö te le zett sé gét arra, hogy

– ki elé gít min den fon to sabb vo nat ko zó kör nye ze ti jog sza bályt és más ren del ke zést, 
– ele get tesz min den más olyan kö ve tel mény nek, ame lyet a cég el fo gad és alá ír,
– ke re tet nyújt a kör nye ze ti cé lok és fel ada tok meg ál la pí tá sá hoz és át te kin té sé hez,
– do ku men tált és azt min den mun ka vál la ló nak tu do má sá ra hoz ták,
– a nyil vá nos ság és min den érin tett fél ren del ke zé sé re áll, mi vel az a fel sõ ve ze tés el kö te le zett sé ge a si ke res al kal ma -

zás elõ fel té te le a kör nye zet vé del mi ve ze té si rend sze rek más tu laj don sá ga i val együtt.
(b) A szük sé ges el já rá sok meg ter ve zé se és ki ala kí tá sa an nak ér de ké ben, hogy
– a lé te sít mény kör nye ze ti vo nat ko zá sa it azo no sí ta ni le hes sen,
– meg le hes sen ál la pí ta ni azo kat a te vé keny sé ge ket, ame lyek je len tõs ha tást gya ko rol nak, vagy gya ko rol hat nak a

kör nye zet re, és ezt az in for má ci ót nap ra kész ál la pot ban tar ta ni,
– egy kör nye zet me nedzs ment-prog ram ki ala kí tá sa és rend sze res fel fris sí té se, kor sze rû sí té se, be le ért ve a fe le lõs sé gek 

át ru há zá sát is a ki tû zött cé lok és fel ada tok el éré se ér de ké ben min den lé nye ges funk ci ó nál és min den fon tos szin ten, va la -
mint 

– meg ha tá roz ni azo kat az esz kö zö ket és azt az idõ ke re tet, amely nek ré vén a meg va ló sí tás nak meg kell tör tén ni.
(c) Az el já rá sok be ve ze té se, kü lö nös fi gye lem mel az aláb bi ak ra:
– szer ke zet és fe le lõs ség,
– be ta ní tás, el vá rás és kom pe ten cia,
– kom mu ni ká ció,
– a mun ka vál la lók be vo ná sa,
– do ku men tá lás (nap ra kész in for má ci ók ki ala kí tá sa és kar ban tar tá sa, pa pír-ala pú vagy elekt ro ni kus for má ban, a me -

nedzs ment-rend szer leg fon to sabb ele me i nek és köl csön ha tá sa ik nak le írá sa, és út mu ta tás nyúj tá sa a vo nat ko zó do ku -
men tá ci ók el éré sé hez),

– ha té kony fo lya mat-sza bá lyo zás (a fo lya ma tok meg fe le lõ sza bá lyo zá sa min den üze me lé si mód mel lett, azaz az elõ -
ké szí tés ben, az in dí tás so rán, a ru tin sze rû üze mel te tés alatt, a le ál lás kor és a nor má lis tól el té rõ kö rül mé nyek kö zött),

– kar ban tar tá si prog ra mok,
– fel ké szü lés a vész hely ze tek re és a meg fe le lõ vá la szok ki ala kí tá sa,
– a kör nye ze ti jogi sza bá lyo zás ki elé gí té sé nek biz to sí tá sa)
(d) A tel je sít mény el len õr zé se és meg fe le lõ kor rek ci ós-ki iga zí tó cse lek mé nyek meg té te le, kü lö nös te kin tet tel a kö vet -

ke zõk re:
– mo ni to ro zás és mé rés (a mo ni to ro zás ra és a mé rés re vo nat ko zó do ku men tált el já rá sok ki ala kí tá sa és rend sze re sen

vég zett kar ban tar tá suk, a mû ve le tek és te vé keny sé gek azon kulcs fon tos sá gú jel leg ze tes sé gei vo nat ko zá sá ban, me lyek
lé nye ges ha tást gya ko rol hat nak a kör nye zet re, be le ért ve a tel je sít mény nyo mon kö ve té sé rõl szó ló in for má ci ók fel jegy -
zé sét, a lé nye ges üze me lé si te vé keny sé gek kont roll ját és a be ren de zés kör nye ze ti cél ja i nak és fel ada ta i nak való meg fe le -
lõ sé gét),

– kor rek ci ós és meg elõ zõ cse lek mé nyek, te vé keny sé gek,
– a fel jegy zé sek kar ban tar tá sa,
– ahol le het, ott füg get len bel sõ au di tá lás an nak ér de ké ben, hogy meg ha tá roz zák, a kör nye zet vé del mi ve ze té si rend -

szer meg fe lel-e vagy nem fe lel meg a ter ve zett te vé keny sé gek nek és ér té kek nek, és meg fe le lõ volt-e a be ve ze tés és a kar -
ban tar tás.

– A fel sõ ve ze tés ré szé rõl az át te kin tés, fi gye lem mel kí sé rés.
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Az aláb bi há rom tá mo ga tó in téz ke dés meg lé te nem kö te le zõ az el ér he tõ leg jobb tech ni ká nak való meg fe le lés hez:
1. Akk re di tált ta nú sí tó tes tü let vagy egy kül sõ ta nú sí tó szerv ál tal meg vizs gált, el len õr zött és ér vé nye sí tett me nedzs -

ment-rend szer és au di tá lá si el já rás.
2. Egy sza bá lyos kör nye ze ti nyi lat ko zat el ké szí té se és köz zé té te le (és le he tõ leg kül sõ ér vé nye sí té se), amely a lé te sít -

mény va la mennyi lé nye ges kör nye ze ti vo nat ko zá sát le ír ja, és ami le he tõ vé te szi az év rõl-év re való össze ha son lí tást a
kör nye ze ti szem pon tú cél ki tû zé sek és a fel ada tok te rén, va la mint a gaz da sá gi-ipa ri szek tor bench mark5-jel le gû más mu -
ta tó szá ma i val való össze ha son lí tás, ha le het sé ges.

3. Egy nem zet kö zi leg el fo ga dott rend szer be ve ze té se és az en nek meg fe le lõ mû kö dés, ilyen pél dá ul az EMAS és az
EN ISO 14001:2004. Egy ilyen rend szer be ve ze té se na gyobb meg bíz ha tó sá got biz to sít a KVR-nek, kü lö nö sen az
EMAS. El vi leg azon ban a nem-szab vá nyo sí tott rend sze rek is ugyan olyan ha té ko nyak le het nek, meg fe le lõ ter ve zés és
be ve ze tés ese tén.

Egy ipar ág szá má ra spe ci á li san lé nye ges a KVR kö vet ke zõ po ten ci á lis jel leg ze tes sé ge i nek a fi gye lem be vé te le:
Fi gyel met kell for dí ta ni a te vé keny ség meg szün te té sé bõl szár ma zó kör nye ze ti ha tá sok ra is már az új üzem ter ve zé se -

kor (a te vé keny ség meg szün te té se a ta laj és a fel szín alat ti víz szennye zé se szem pont já ból je lent kör nye ze ti koc ká za tot,
és nagy mennyi sé gû szi lárd hul la dék ke let ke zé sé vel jár). 

A meg elõ zõ tech ni kák a mû ve le tek tõl füg ge nek, de ál ta lá ban az aláb bi ak ra kell fi gyel met for dí ta ni:
– El kell ke rül ni a föld alat ti szer ke ze tek al kal ma zá sát.
– A ki ala kí tás so rán fi gye lem mel kell len ni a könnyû szét sze rel he tõ ség re)
– Olyan fe lü le ti ki ala kí tást, be vo na tot kell vá lasz ta ni, amit könnyen le het a szennye zés tõl men te sí te ni.
– Olyan be ren de zés-kon fi gu rá ci ót kell al kal maz ni, ami mi ni má lis ra csök ken ti a vegy sze rek vissza ma ra dá sát, és ami

elõ se gí ti a le eresz tést vagy a mo sást.
– Ru gal ma san ke zel he tõ, ön ma gá ban álló egy sé ge ket kell ter vez ni, ame lyek le he tõ vé te szik a fá zi son ként tör té nõ le -

zá rást.
– Cél sze rû bi o ló gi a i lag le bont ha tó és vissza for gat ha tó anya go kat hasz nál ni, ha erre mód van.
– Elõ kell se gí te ni a tisz tább tech no ló gi ák al kal ma zá sát.
– Ahol cél sze rû, az ipar ág ra vo nat ko zó bench mark-jel le gû össze ha son lí tá so kat kell vé gez ni rend sze res idõ kö zön -

ként, ami nek ki kell ter jed nie az ener gia-ha té kony ság ra és az ener gia-meg ta ka rí tá si te vé keny sé gek re is, va la mint a be -
me nõ anya gok meg vá lasz tá sá ra, a le ve gõ be való emisszi ók ra, a víz be tör té nõ ki bo csá tá sok ra, a víz fo gyasz tás ra és a hul -
la dé kok ke let ke zé sé re)

6. Ki bo csá tá si ha tár ér té kek

A BAT tech ni kák al kal ma zá sá val ala cso nyabb szin tû ki bo csá tá sok és így ki sebb kör nye ze ti ha tá sok ér he tõk el. 
Az aláb bi ak ban össze fog lal juk az ága zat ra vo nat ko zó, 2005. jú ni u sá ban Ma gyar or szá gon ha tály ban lévõ sza bá lyo zó -

kat.

Lég szennye zés
4/2004. (IV. 7.) KvVM–ESZCSM–FVM együt tes r. a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let ben sze rep -

lõ ha tár ér té kek mó do sí tá sá ról
21/2001. (II. 14.) Korm. r. a le ve gõ tisz ta sá gi vé del mi öve zet rõl és a bír sá gok ról
14/2001. (VI. 30.) KöM r. a lég szennye zés rõl
10/2001. (IV. 19.) Korm. r. az il lé kony szer ves ve gyü le tek (VOC) ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról

Szenny víz
368/2004. (XII. 26.) Korm. r. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. mó do sí tá sá ról
367/2004. (XII. 26.) Korm. r. a 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. mó do sí tá sá ról
28/2004. (XII. 25.) KvVM r. a víz szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl
219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a fel szín alat ti vi zek be ve zet he tõ koc ká za tos anya gok ról és a be je len té si kö te le zett ség -

gel ren del ke zõ te vé keny sé gek fel so ro lá sa
220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a fel szí ni vi zek vé del mé rõl, a ve szé lyes víz szennye zõ anya gok ról, bír ság ról
2003. évi LXXXIX törv. a kör nye zet ter he lé si díj ról

5 Bench mark: vi szo nyí tá si pont (ál ta lá ban in dex)
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7/2002. (III. 1.) KöM ren de let az ön el len õr zés rõl és az adat szol gál ta tá sok ról
204/2001. (X. 26.) Korm. r. a csa tor na bír ság ról
10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együt tes r. a fel szín alat ti vi zek és a ta laj szennye zett sé gi ha tár ér té ke i rõl

Hul la dék
164/2003. (X. 18.) Korm. r. a hul la dé kok kal kap cso la tos nyil ván tar tá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek rõl
98/2001. (VI. 15.) Korm. r. a ve szé lyes hul la dé kok ról
16/2001. (VII. 18.) KöM r. a hul la dé kok jegy zé ke
102/1996. (VII. 12.) Korm. r. a ve szé lyes hul la dé kok ról

Zaj és rez gésv éde lem
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együt tes r. a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek rõl
18/2001. (IV. 28.) EüM r. a mun ka he lyi zaj ex po zí ció ha tár ér té ke i rõl
12/1983. (V. 12.) MT r. a zaj- és rez gés vé de lem rõl

A szennye zés for rá sa
te vé keny ség meg ne ve zé se

A ki bo csá tott szennye zés

1 Elõ ke ze lés,zsír ta la ní tás- Lú gos ae ro szol

 - le fõ zõ zsír ta la ní tás Zsí ros emul zió

 - elekt ro li ti kus zsír ta la ní tás Zsí ros emul zió

2 Pá co lás, ma ra tás

Só sav, kén sav, fosz for sav Só sav gõ zök, szenny víz ben fém sók

Sár gí tás, sa lét rom sav Nit ro gén oxi dok, szenny víz ben fém sók

3 De ka pí ro zás

só sav, kén sav szenny víz ben fém sók

4 Gal va ni kus fém le vá lasz tás szenny víz ben fém sók

Re ze zés

ci a ni dos + szenny víz ben és a le ve gõ ben ci a nid ion

pi ro fosz fá tos + sa vas ae ro szol

kén sa vas + sa vas ae ro szol

Nik ke le zés + sa vas ae ro szol

Kró mo zás (de kor- és mû sza ki) +, króm VI tar tal mú szenny víz és ae ro szol

Hor gany zás

sa vas, am mó ni ás szenny víz ben am mó nia

sa vas, am mó nia men tes

lú gos ci a ni dos + szenny víz ben és a le ve gõ ben ci a nid ion

lú gos ci a nid-men tes + lú gos ae ro szol

Óno zás

lú gos sztan ná tos + lú gos ae ro szol

sa vas, kén sav v. me tán szul fon sav + sa vas ae ro szol

Ón-ólom

Flu o ro bo ri dos + flu o ri dos és sa vas ae ro szol, flu o rid ion a szenny -
víz ben

Me tán szul fon sa vas + sa vas ae ro szol

Ezüs tö zés, ci a ni dos + szenny víz ben és a le ve gõ ben ci a nid ion
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A szennye zés for rá sa
te vé keny ség meg ne ve zé se

A ki bo csá tott szennye zés

Sár ga re ze zés, ci a ni dos + szenny víz ben és a le ve gõ ben ci a nid ion

Ara nyo zás

lú gos, ma gas ci a nid-tar tal mú + szenny víz ben és a le ve gõ ben ci a nid ion

gyen gén sa vas v. sem le ges + szenny víz ben ci a nid ion

Ne mes fé mek gal va ni zá lá sa

Pla ti na, pal lá di um, ró di um stb)

5 Passzi vá lás/Fosz fá to zás szenny víz ben fém sók

Hor gany +, króm VI tar tal mú szenny víz

Kék, króm(III)ve gyü le tek kel

Sár ga, oliv, fe ke te +, króm VI tar tal mú szenny víz

Alu mí ni um, króm VI tar tal mú +, króm VI tar tal mú szenny víz

Króm(VI) men tes

6 Fém le vá lasz tás kül sõ áram- szenny víz ben fém sók

for rás nél kül

Ké mi ai nik ke le zés + komp lex kép zõk a szenny víz ben, sa vas ae ro szol

Ké mi ai re ze zés + for mal de hid, lú gos ae ro szol és komp lex kép zõk a
szenny víz ben

7 Alu mí ni um anó dos oxi dá ció szenny víz ben alu mí ni um sók, szul fát io nok

Szí ne zõ-für dõk

8 Ré teg el tá vo lí tás szenny víz ben fém sók és gyak ran komp lex kép zõk

Sa vas vagy lú gos

Elekt ro li ti kus

Ki bo csá tá sok BAT szem pon tú ér té ke lé se

1. Ál ta lá nos kö ve tel mény a lé te sít mé nyek kel szem ben

1.1. A ha tá lyos le ve gõ re és víz re vo nat ko zó ál ta lá nos és tech no ló gi ai ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tar tá sa mi ni mum kö -
ve tel mény.

1.2. Ál ta lá ban egy lé te sít mény BAT al kal ma zá sá val jobb ki bo csá tá si szin te ket ké pes el ér ni, mint a ha zai jog sza bá -
lyok ban elõ írt kö te le zõ ki bo csá tá si ha tár ér té kek. Az új lé te sít mé nyek nek olyan ki bo csá tá si szin te ket kell el ér ni ük, me -
lyek össze vet he tõk az e do ku men tum ban be mu ta tott el ér he tõ leg jobb tech ni kák kal.  Meg lé võ lé te sít mé nyek ese té ben a
cél, hogy a le he tõ leg job ban meg kö ze lít sék az új lé te sít mé nyek ki bo csá tá si szint jét, fi gye lem be véve az elsõ fe je zet 1.2
pont já ban le ír ta kat a „BAT al kal ma zá sa meg lé võ lé te sít mé nyek ese té ben” cím szó alatt.

2. Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zés kap csán a BAT al kal ma zá sa kor fi gye lem be ve en dõ kö ve tel mény

2.1. Új lé te sít mé nyek ese té ben az 1. pont ban le ír tak sze rint kell el jár ni.

2.2. Meg lé võ lé te sít mé nyek ese té ben (bír ság ki sza bás te kin te té ben) tü rel mi idõt fo gal maz meg a jog sza bály a ha tá lyos 
le ve gõ re és víz re vo nat ko zó ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tar tá sá ra vo nat ko zó an. Ezen ha tár ér té ke ket a lé te sít mé nyek nek
az en ge dé lyük ben sze rep lõ ha tár idõ le tel te elõtt kell el ér ni ük.  

302 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



7. Mel lék let

A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély
tar tal mi kö ve tel mény rend sze ré nek össze ve té se

Kö zös
szá mo zás

A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ról szó ló
20/2001. (II. 14.) Korm. ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek, il let ve

a szo ká sos KHT (kör nye ze ti ha tás ta nul mány) fel épí tés

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

1. a) az en ge dély ké rõ azo no sí tó ada tai,

2. A lé te sít mény szük sé ges sé ge

2.a) A te vé keny ség el ma ra dá sá ból szár ma zó kör nye ze ti kö vet -
kez mé nye ket /eset le ges/

3. A te vé keny ség te le pí té si és tech no ló gi ai le he tõ sé ge i nek le -
írá sa /vég ered mény ben a te vé keny ség be mu ta tá sa/
[a te vé keny ség vo lu me ne, a te vé keny ség he lye és te rü let igé -
nye, az igény be ve en dõ te rü let hasz ná la tá nak je len le gi és a
te le pü lés ren de zé si terv ben rög zí tett mód ja, a te vé keny ség
meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges lé te sít mény(ek) fel so ro lá sa és
he lye, be le ért ve a te le pí té si he lyen lé te sü lõ kap cso ló dó lé te -
sít mé nye ket is, a te le pí té si hely le ha tá ro lá sa tér ké pen, a ter -
ve zett tech no ló gia le írá sa, ide ért ve az aláb bi ak meg adá sát
is: az össze fog la ló fo lya mat áb ra, va la mint az anyag fel hasz -
ná lás fõbb mu ta tói, an nak is mer te té se, ha olyan ve szé lyes
anya got hasz nál nak fel, ál lí ta nak elõ vagy for gal maz nak
stb.]

b) a lé te sít mény, te vé keny ség te le pí té si he -
lyé nek jel lem zõi
d) a lé te sít mény, il let ve az ott foly ta tott te vé -
keny ség és an nak jel lem zõ ter me lé si ka pa ci -
tá sa, be le ért ve a te lep he lyen lévõ
mû sza ki lag kap cso ló dó lé te sít mé nye ket,
f) a lé te sít mény ben, il let ve tech no ló gi á ban
fel hasz nált, va la mint az ott elõ ál lí tott anya -
gok, il let ve ener gia jel lem zõi és mennyi sé gi 
ada tai,

4. e) az al kal ma zott el ér he tõ leg jobb tech ni -
kák is mer te té se

5. A kör nye zet ter he lés és a kör nye zet igény be vé te le (a to váb -
bi ak ban: ha tó té nye zõk) vár ha tó mér té ké nek becs lé se az
ada tok bi zony ta lan sá gá nak (ren del ke zés re ál lá sá nak) fi gye -
lem be vé te lé vel. 
Rész le tes nél: a ha tó té nye zõk jel le ge, nagy sá ga, idõ be li vál -
to zá sa, tér be li ki ter je dé se be mu ta tá sa.

c) a lé te sít mény ál tal igény be vett te rü let
hely szín raj za a szennye zõ for rá sok be je lö lé -
sé vel, egy sé ges or szá gos ve tü le ti rend szer
(EOV) ko or di ná ták fel tün te té sé vel,
g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai,

6. A vizs gá lan dó te rü let kör nye ze ti ál la po tá nak be mu ta tá sa
Rész le tes nél: A ha tás te rü let ki ter je dé se a ren de let 2. mel -
lék le té ben fog lal tak nak meg fe le lõ en meg ha tá roz va. A ha tás -
te rü let nek a te vé keny ség meg va ló sí tá sa nél kül fenn ál ló
kör nye ze ti ál la po tá nak is mer te té sét.

i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség
ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok fi gye lem be-vé te lé vel,

7. A ha tá sok elõ ze tes becs lé se a te vé keny ség szaka sza i ként el -
kü lö nít ve, és az eset le ge sen környe zet ter he lést oko zó bal -
ese tek vagy meg hibáso dá sok elõ for du lá si le he tõ sé ge i re
fi gye lem mel.

Rész le tes nél: A ha tás fo lya ma to kat kör nye ze ti ele men ként
kü lön-kü lön és összes sé gük ben is ele mez ni kell. Fel kell tár -
ni a köz ve tet ten érvényes ülõ ha tás fo lya ma to kat is.

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csátások
minõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint
várható kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo natko zó an,
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szá mo zás

A kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ról szó ló
20/2001. (II. 14.) Korm. ren de let sze rin ti kö ve tel mé nyek, il let ve

a szo ká sos KHT (kör nye ze ti ha tás ta nul mány) fel épí tés

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

7.a) A ta nul mány ban je lez ni kell, ha a te vé keny ség kö vet kezté -
ben elõ re lát ha tó an or szág ha tá ron át ter je dõ kör nye ze ti ha tá -
sok is fel lép het nek.

i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé kenység
ha táste rü le té nek meg ha tá ro zá sa ... ki emel ve
az esetleges or szág ha tá ron át ter je dõ ha tá so -
kat,

8. A táj ban és az öko ló gi ai vi szo nyok ban vár ha tó vál to zá sok
rész le tes le írá sa

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csátások
…….. vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye -
ze ti ele mek összes sé gé re vo natko zó an,

9. A kör nye ze ti ha tá sok ér té ke lé se

10. Rész le tes nél: A te vé keny ség kör nye ze ti ha tá sainak kö szön -
he tõ tár sa dal mi és gaz da sá gi kö vetkez mé nyek bemuta tá sa.

11. j) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tás
meg elõ zé sé re, vagy amennyi ben a megelõ -
zés nem le het sé ges, a ki bo csá tás csök ken té -
sé re szol gá ló tech no ló gi ai el já rá sok és
egyéb mû sza ki meg oldások, va la mint ezek -
nek a min den ko ri el ér he tõ leg jobb tech ni -
ká nak va ló megfe le lé se,

k) szük ség ese tén a hul la dék ke let kezésé nek 
meg elõ zé sé re, a ke let ke zett hulla dék hasz -
nosítá sá ra, va la mint a nem hasz no sít ha tó
hul la dék kör nye zet szennye zést, il let ve -ká -
ro sí tást ki zá ró mó don tör té nõ ár tal mat la ní -
tá sá ra szol gá ló meg ol dá sok,
l) min den olyan in téz ke dést, amely az en -
ger gi a ha té kony sá got, a biz ton sá got, a
szennye zé sek meg elõ zé sét, il let ve csök ken -
té sét szol gál ják, kü lö nös te kintet tel a
3. §-ban meg ha tá ro zott kö ve telmé nyek
 teljesülésére,

12. m) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bocsátá sok
mé ré sé re (mo ni tor ing), fo lya ma tos el le -
nõrzésére szol gá ló mód sze rek, in téz ke dé -
sek.
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A teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálat és az egyeséges környezethasználati engedély
tartalmi követelményrendszerének összevetése

Kö zös
szá mo zás

A tel jes kö rú kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tartalma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

1. 1. Ál ta lá nos ada tok

1.1. 1.1. A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot (a to váb biakban:
vizs gá lat) vég zõ neve (meg ne vezése), lak he lye (szék he lye),
a jo go sult sá gát iga zo ló enge dély/ok irat szá ma.

1.2. 1.2. Az ér de kelt neve (meg ne ve zé se), lak he lye (székhelye),
a te vé keny ség vég zé sé re vo natkozó en ge dély száma.

a) az en ge dély ké rõ azo no sí tó ada tai,

1.3. 1.3. A te lep hely(ek) címe, hely raj zi szá ma, a telepü lés sta -
tisz ti kai azo no sí tó szá ma, át né ze ti és részle tes helyszín rajz

c) a lé te sít mény ál tal igény be vett terület
hely szín raj za a szennye zõ for rá sok be je -
lölésé vel, egy sé ges or szá gos vetületi rend -
szer (EOV) ko or di ná ták feltün te té sé vel,6

1.4. b) a lé te sít mény, te vé keny ség te le pítési
helyé nek jel lem zõi,

1.5. 1.4. A te lep hely(ek)re vo nat ko zó en ge dé lyek és elõ írások
fel so ro lá sa és be mu ta tá sa.

1.6. 1.5. A te lep hely(ek)en a vizs gá lat idõ pont já ban foly ta tott te -
vé keny sé gek fel so ro lá sa, a TE Á OR-szá mok meg jelölé sé vel
és az al kal ma zott tech no ló giá(k) rö vid le írá sá val.

1.7. 1.6. A te lep hely(ek)en az ér de kelt ál tal korábban (a
tevékeny ség kez de té tõl, de leg fel jebb 5 év) foly ta tott
tevékeny sé gek be mu ta tá sa kü lö nös tekin tet tel a kör nye zet re 
ve szélyt je len tõ te vé kenysé gek re, a be kö vet ke zett, környe -
ze tet érin tõ rendkí vü li ese mé nyek kel együtt.

2. 2. A fe lül vizs gált te vé keny ség re vo nat ko zó adatok

2.1. 2.1. A lé te sít mé nyek és a te vé keny ség rész le tes is mertetése,
a te vé keny ség meg kez dé sé nek idõpont ja, a fel használt
anya gok lis tá ja, az elõ ál lí tott ter mé kek lis tá ja a mennyi ség
és az össze té tel feltün te té sé vel.

d) a lé te sít mény, il let ve az ott folytatott
tevékeny ség és an nak jel lem zõ termelési ka -
pacitása, be le ért ve a te lep he lyen lévõ mû -
sza ki lag kap cso ló dó lé te sítménye ket,
f) a lé te sít mény ben, il let ve tech no lógiában
fel hasz nált, va la mint az ott elõ ál lí tott
anyagok, il let ve ener gia jel lemzõi és
mennyi sé gi ada tai,

2.2. 2.2. A te vé keny ség(ekk)el kap cso la tos do ku mentá ci ók,
nyil ván tar tá sok, be je len té sek, hatósági el len õr zé sek, en ge -
dé lyek, ha tá ro za tok, kö te lezések is mer te té se, bírságok ese -
té ben 5 évre visszame nõ leg.

2.3. 2.3. Föld alat ti és fel szí ni ve ze té kek, tar tá lyok, anya gátfej té -
sek he lyé nek, üze mel te té sé nek ismerte té se.

2.4. e) az al kal ma zott el ér he tõ leg jobb tech ni -
kák is mer te té se

3. 3. A te vé keny ség foly ta tá sa so rán be kö vet ke zett, il letõleg
je lent ke zõ kör nye zet ter he lés és igénybevé tel bemutatása
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Kö zös
szá mo zás

A tel jes kö rú kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tartalma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

3.1. 3.1. Le ve gõ
A jel lem zõ le ve gõ hasz ná la tok is mer te té se (szellõz te tés, el -
szí vás, ener gia szol gál ta tá si és technoló gi ai le ve gõ igények
nagy sá gá nak, idõ tar tamának vál to zá sa).
A kör nye ze ti lég tér bõl be szí vott és tisz tí tott levegõ elõállí -
tá sát szol gá ló be ren de zé sek és tech nológi ák le írá sa.
A lég szennye zést oko zó tech no ló gia rész le tes is mer tetése, a 
szennye zés re ha tást gya kor ló paramé te rek és jel lem zõk be -
mu ta tá sa.

A hasz nált le ve gõ (füst gáz, vég gáz) tisz tí tá sá ra szol gá ló be -
ren de zé sek és ha tás fo kuk is mer tetése, va la mint a tisz tí tó be -
ren de zés ben le vá lasz tott anya gok ke ze lé sé nek és
el he lye zé sé nek le írá sa.
A hely hez kö tött pont sze rû és dif fúz lég szennyezõ for rá sok
jel lem zõ i nek be mu ta tá sa, a ki bocsátott füst gá zok jel lem zõ i -
nek és a le ve gõ szennyezõ kom po nen sek nek az is mer te té se
(bûz is), a megen ge dett és a tény le ges emisszi ók be mu tatása 
és össze ha son lí tá sa.
A fe lül vizs gált te vé keny sé gek kel kap cso lat ban rend sze re sen 
vagy idõ sza ko san üze mel te tett mozgó lég szennye zõ for rá -
sok jel lem zõ ki bo csá tá si ada ta i nak le írá sa, a te vé keny ség -
hez kapcsoló dó szál lí tás, il let ve jár mû for ga lom ha tá sai.
A le ve gõ tisz ta ság-vé de lem mel kap cso la tos bel sõ uta sí tá sok, 
in téz ke dé sek is mer te té se. (Amennyiben in téz ke dé si ter ve
van, an nak is mer te té se, és a vég re haj tás be mu ta tá sa.)
Be kell mu tat ni az emisszió ter je dé sét (ha tás terüle tét) és a
le ve gõ mi nõ ség re gya ko rolt ha tá sát.

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai,
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bocsátá sok
mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lemzõi, va la mint
vár ha tó kör nye ze ti hatásai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo nat ko zó an,
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé kenység
ha tás te rü le té nek meg ha tározá sa a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok figyelem be-vé te lé vel, ki -
emel ve az eset le ges ország ha tá ron át ter je dõ 
ha tá so kat,

3.2. 3.2. Víz
A jel lem zõ víz hasz ná la tok, vízi mun kák és vízi lé te sít mé -
nyek, il let ve az arra jo go sí tó en ge dé lyek és az en ge dé lyek -
tõl való el té ré sek is mer te té se.
A friss víz be szer zé sé re, fel hasz ná lá sá ra, a hasz nált vi zek
el he lye zé sé re vo nat ko zó sta tisz ti kai adat szol gál ta tá sok be -
mu ta tá sa) A tech no ló gi ai víz igé nyek ki elé gí té sé nek, a te vé -
keny ség biz ton sá gos vég zé sé hez tar to zó
víz igény be vé te lek nek (víz szint süllyesz tés, víz te le ní tés) és a
víz for gal mi di ag ram nak a be mu ta tá sa.
Az ivó víz be szer zés, ivó víz el lá tás, a kom mu ná lis és tech no -
ló gi ai célú fel hasz ná lás be mu ta tá sa.
A víz kész let-igény be vé te li ada tok is mer te té se 5 évre vissza -
me nõ leg.
A szenny víz ke let ke zé sek he lyé nek, a szenny vi zek mennyi -
sé gi és mi nõ sé gi ada ta i nak be mu ta tá sa a tech no ló gi ai le írá -
sok alap ján.
A szenny víz össze gyûj té sé re, tisz tí tá sá ra és a tisz tí tott (vagy 
tisz tí tat lan) szenny víz ki bo csá tá sá ra, el he lye zé sé re vo nat ko -
zó ada tok, az ipa ri és egyéb szenny víz csa tor nák, a szenny -
víz tisz tí tó te lep jel lem zõi, to váb bá az iszap ke ze lés,
iszap mi nõ ség és -el he lye zés ada ta i nak is mer te té se.
A csa pa dék víz rend szer be mu ta tá sa (akár egye sí tett, akár el -
vá lasz tó rend sze rû a csa tor na há ló zat).

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai,
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint
vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo nat ko zó an,
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség
ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel, ki -
emel ve az eset le ges or szág ha tá ron át ter je dõ 
ha tá so kat,
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A tel jes kö rú kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tartalma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

A víz kész le tek re gya ko rolt ha tá so kat vizs gá ló (ha tó sá gi ha -
tá ro zat tal elõ írt) mo ni tor ing rend szer ada ta i nak és mû kö dé si 
ta pasz ta la ta i nak be mu ta tá sa, be le ért ve mind a víz ki vé te lek,
mind a szenny víz be ve ze té sek ha tá sá nak vizs gá la tát, ha tás te -
rü le té nek meg ha tá ro zá sát, ér té ke lé sét.
A fel szí ni és fel szín alat ti víz szennye zé sek be mu ta tá sa, az
el há rí tá suk ra tett in téz ke dé sek és azok ered mé nye i nek is -
mer te té se.
A víz vé de lem mel kap cso la tos bel sõ uta sí tá sok, in téz ke dé si
ter vek, a vég re haj tá suk tár gyi és sze mé lyi fel té te le i nek is -
mer te té se.

3.3. 3.3. Hul la dék
A hul la dék kép zõ dés sel járó tech no ló gi ák és te vé keny sé gek
be mu ta tá sa, tech no ló gi ai fo lya mat áb rák ké szí té se.
A tech no ló gia és te vé keny ség so rán fel hasz nált anya gok
meg ne ve zé se, éves fel hasz nált mennyi sé gük. Anyag mér le -
gek ké szí té se a hul la dék ke let ke zé sé vel járó tech no ló gi ák -
ról.
A te vé keny ség bõl ke let ke zõ összes hul la dék 16/2001. (VII.18.) 
KöM ren de let sze rin ti meg ne ve zé se, mennyi sé ge, EWC kód -
szá ma (ve szé lyes hul la dé kok ese té ben azok ve szé lyes sé gi jel -
lem zõ it is meg kell adni) tech no ló gi án kén ti és
te vé keny sé gen kén ti bon tás ban.

A hul la dé kok gyûj té si mód já nak is mer te té se.
A hul la dé kok te lep he lyen be lül tör té nõ ke ze lé sé nek, tá ro lá -
sá nak, az eze ket meg va ló sí tó lé te sít mé nyek és tech no ló gi ák
rész le tes is mer te té se, be le ért ve azok mû sza ki és kör nye zet -
vé del mi jel lem zõ it.
A te lep hely rõl ki szál lí tott (ex port is) hul la dé kok faj tán kén ti
is mer te té se és mennyi sé ge) A hul la dé kot szál lí tó, át ve võ
szer ve zet azo no sí tó ada tai, a hul la dék szál lí tás fo lya ma tá nak 
(esz kö ze, mód ja, út vo na la) is mer te té se.
A hul la dék gaz dál ko dá si terv, a ke let ke zõ hul la dé kok
mennyi sé gé nek és kör nye ze ti ve szé lyes sé gé nek csök ken té -
sé re tett in téz ke dé sek is mer te té se.
Más szer ve zet tõl át vett (im port is) hul la dé kok mi nõ sé gi
össze té te lé nek, mennyi sé gé nek és szár ma zá si he lyé nek (át -
adó azo no sí tó ada tai), va la mint ke ze lé sé nek is mer te té se.
A be gyûj tés sel át vett hul la dé kok mi nõ sé gi össze té te lé nek,
mennyi sé gé nek és szár ma zá si he lyé nek (át adó azo no sí tó
ada tai), va la mint ke ze lé sé nek is mer te té se.

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai,
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint
vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo nat ko zó an,

3.4. 3.4. Ta laj
A te rü let-igény be vé tel és a te rü let hasz ná lat meg vál to zá sá -
nak ada tai.
A ta laj jel lem zé se a mul ti funk ci o ná lis tu laj don sá gai alap ján, 
kü lö nös te kin tet tel a vál to zá sok ra (ve gyi anya gok, hul la dé -
kok stb.).
A te vé keny ség bõl szár ma zó ta laj szennye zé sek és meg szün -
te té si le he tõ sé ge i nek be mu ta tá sa.
Pri o ri tá si in téz ke dé si ter vek ké szí té se.
Re me di á ci ós meg ol dá sok be mu ta tá sa

g) a lé te sít mény szennye zõ for rá sai,
h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint
vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo nat ko zó an,
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség
ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel, ki -
emel ve az eset le ges or szág ha tá ron át ter je dõ
ha tá so kat,
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A tel jes kö rú kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tartalma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

3.5. 3.5. Zaj és rez gés
A te vé keny ség ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa zaj- és rez -
gés vé del mi szem pont ból, fel tün tet ve és meg ne vez ve a vé -
den dõ ob jek tu mo kat, vé den dõ nek ki je lölt te rü le te ket.
A zaj/rez gés for rá sok le írá sa, a tény le ges ter he lé si hely zet
meg ha tá ro zá sa, össze ha son lí tá sa a ha tár ér té kek kel.

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint
vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo nat ko zó an,
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség
ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel, 

3.6. 3.6. Az élõ vi lág ra vo nat ko zó kör nye zet ter he lés és igény be -
vé tel be mu ta tá sa
A te rü let hasz ná lat tal érin tett élet kö zös sé gek (nö vény- és ál -
lat tár su lá sok) fel mé ré se és an nak a ter mé sze tes, ere de ti ál la -
pot hoz, vagy kör nye ze té ben lévõ, a te vé keny ség gel nem
érin tett te rü le tek hez való vi szo nyí tá sa.
A te vé keny ség kö vet kez té ben tör té nõ igény be vé tel mód já -
nak, mér té ké nek meg ál la pí tá sa. A bi o ló gi a i lag ak tív fe lü le -
tek meg ha tá ro zá sa.
A te vé keny ség ká ros ha tá sa i ra leg ér zé ke nyeb ben re a gá ló in -
di ká tor szer ve ze tek meg je lö lé se.
Az ed di gi ká ro so dás mér té ké nek meg ha tá ro zá sa.

h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
mi nõ sé gi és mennyi sé gi jel lem zõi, va la mint
vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör nye ze ti ele -
mek összes sé gé re vo nat ko zó an,
i) a lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség
ha tás te rü le té nek meg ha tá ro zá sa a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel, ki -
emel ve az eset le ges or szág ha tá ron át ter je dõ
ha tá so kat,

3.7. h) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
……….. vár ha tó kör nye ze ti ha tá sai a kör -
nye ze ti ele mek összes sé gé re vo nat ko zó an

4. 4. Rend kí vü li ese mé nyek
A rend kí vü li ese mény, il let ve üzem za var mi att a kör nye zet -
be ke rült vagy ke rü lõ szennye zõ anya gok, va la mint hul la dé -
kok mi nõ sé gé nek és mennyi sé gé nek meg ha tá ro zá sa
kör nye ze ti ele men ként.
A meg elõ zés és a kör nye zet szennye zés el há rí tá sa ér de ké ben 
te en dõ in téz ke dé sek, ha vá ria ter vek, kár el há rí tá si ter vek be -
mu ta tá sa.

l) min den olyan in téz ke dést, amely …., a
biz ton sá got, ….. szol gál ják, kü lö nös te kin -
tet tel a 3. §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek tel je sü lé sé re,

5. 5. Össze fog la ló ér té ke lés, ja vas la tok
A kör nye zet re gya ko rolt ha tás ér té ke lé se, be mu tat va a kör -
nye ze ti koc ká za tot is.
Kör nye zet vé del mi en ge déllyel ren del ke zõ te vé keny ség ese -
tén az en ge dély ké re lem hez el ké szí tett ta nul má nyok ha -
tás-elõ re jel zé se i nek össze ve té se a be kö vet ke zett ha tá sok kal.
A fe lül vizs gá lat és a ko ráb bi vizs gá la tok ered mé nyei, il let ve 
ha tá ro za tok alap ján meg kell ha tá roz ni azo kat a le het sé ges
in téz ke dé se ket, ame lyek kel az ér de kelt a ve szé lyez te tés
mér té két csök kent he ti, il let ve a kör nye zet szennye zés meg -
szün te té se ér de ké ben, vagy a kör nye zet ter hel he tõ sé gé nek
fi gye lem be vé te lé vel an nak el fo gad ha tó mér té kû re való
csök ken té sét ér he ti el.
Ha az en ge dély nél kü li te vé keny sé get új te le pí té si he lyen
va ló sí tot ták meg, ak kor is mer tet ni kell a te le pí tés he lyén az
öko ló gi ai vi szo nyok ban és a táj ban va ló szí nû sít he tõ vagy
bi zo nyít ha tó vál to zá so kat, és az eset le ges ká ros ha tá sok el -
len sú lyo zá sá ra be ve ze tett in téz ke dé se ket.
Ja vas la tot kell adni a szük sé ges be avat ko zá sok ra, át ala kí tá -
sok ra, ezek sür gõs sé gé re, idõ be li üte me zé sé re.

j) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tás
meg elõ zé sé re, vagy amennyi ben a meg elõ -
zés nem le het sé ges, a ki bocsátás csök ken té -
sé re szol gá ló tech no ló gi ai el já rá sok és egyéb 
mû sza ki meg ol dá sok, va la mint ezek nek a
min den ko ri el ér he tõ leg jobb tech ni ká nak
való meg fe le lé se,
k) szük ség ese tén a hul la dék ke let ke zé sé nek
meg elõ zé sé re, a ke let ke zett hul la dék hasz -
no sí tá sá ra, va la mint a nem hasz no sít ha tó
hul la dék kör nye zet szennye zést, il let ve -ká -
ro sí tást ki zá ró mó don tör té nõ ár tal mat la ní tá -
sá ra szol gá ló meg ol dá sok,
l) min den olyan in téz ke dést, amely az ener -
gia ha té kony sá got, a biz ton sá got, a szennye -
zé sek meg elõ zé sét, il let ve csök ken té sét
szol gál ják, kü lö nös te kin tet tel a 3. §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sé re,
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Kö zös
szá mo zás

A tel jes kö rú kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la ti do ku men tá ció
kö te le zõ tartalma

Az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez szük sé ges
tar tal mi kö ve tel mé nyek

6. Ki e mel ten kell fog lal koz ni a kör nye zet szennye zés re, -ve -
szé lyez te tés re uta ló je len sé gek kel, és szük ség ese tén ja vas -
la tot kell ten ni az érin tett te rü let fel tá rá sá ra, az ész le lõ,
meg fi gye lõ rend szer ki ala kí tá sá ra.

m) a lé te sít mény bõl szár ma zó ki bo csá tá sok
mé ré sé re (mo ni tor ing), fo lya ma tos el len õr -
zé sé re szol gá ló mód sze rek, in téz ke dé sek.

8. Mel lék let 

Az e fe je zet ben kö zölt mód sze rek, a kap cso ló dó ki bo csá tá si és/vagy fel hasz ná lás ér té kek, il let ve tar to má nyok a kö -
vet ke zõ lé pé sek re ki ter je dõ ite rá ci ós el já rás sal ke rül tek ér té ke lés re:

– a te rü let hez kap cso ló dó kör nye zet vé del mi kulcs ki ad vá nyok meg ha tá ro zá sa; fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé se)
Ezek vo nat koz nak az aláb bi ak ra:

o me nedzs ment rend sze rek és a te lep hely fel épí té se

o víz és nyers anyag fel hasz ná lás és ki bo csá tás

o ve szé lyes anya gok he lyet te sí té se

o ener gia fel hasz ná lás

o te lep hely szennye zõ dés a te vé keny ség meg szû né se kor

– a kulcs kér dé sek alap ján a leg fon to sabb el já rá sok vizs gá la ta

– a kör nye ze ti szem pont ból leg jobb üze mel te té si pa ra mé te rek meg ha tá ro zá sa az Eu ró pai Uni ó ban, il let ve a vi lá gon
ren del ke zés re álló ada tok alap ján.

– azok nak a fel té te lek nek a vizs gá la ta, ame lyek kel e kör nye ze ti szem pont ból leg jobb üze mel te té si pa ra mé te re ket el ér -
ték; ilye nek pl. a költ sé gek, ke reszt ha tá sok, az el já rá sok meg va ló sí tá sá nak leg fon to sabb haj tó té nye zõi.

– az el ér he tõ leg jobb tech ni kák (BAT), va la mint a kap cso ló dó ki bo csá tá si és/vagy fel hasz ná lás ér té kek ki vá lasz tá sa
erre a te rület re vo nat ko zó an..

Ezen ér té ke lés alap ján, eb ben a fe je zet ben kö zöl jük azo kat a mód sze re ket, va la mint a BAT al kal ma zá sá hoz kap cso ló -
dó le het sé ges ki bo csá tá si és fel hasz ná lá si ér té ke ket, ame lyek al kal maz ha tó ak ezen a te rü le ten, mint egé szen, és sok eset -
ben vissza tük rö zik a te rü let szá mos be ren de zé sé nek je len le gi mû kö dé sét. Ahol a „el ér he tõ leg jobb tech ni kák hoz kap -
cso ló dó” ki bo csá tás vagy fel hasz ná lás ér té kek sze re pel nek, ezek úgy ér ten dõk, mint olyan ér té kek, ame lyek a kör nye ze ti 
ha tá so kat rep re zen tál ják, és ame lyek ezen a te rü le ten az is mer te tett el já rá sok al kal ma zá sá nak ered mé nye ként je lez he tõk
elõ re, fi gye lem be véve a költ sé gek egyen le gét és a BAT de fi ní ci ó já ban rej lõ elõ nyö ket. Azon ban, ezek sem emisszió,
sem pe dig fel hasz ná lá si ha tár ér té kek, és nem is ér ten dõk ilye nek nek. Né hány eset ben mû sza ki lag le het sé ges jobb
emisszió vagy fel hasz ná lás ér té ke ket el ér ni, de a fel lé põ költ sé gek kö vet kez té ben vagy a ke reszt ha tá so kat fi gye lem be
véve, nem te kin ten dõk BAT-ként al kal ma zan dó nak a te rü let egé szét te kint ve) Azon ban, ezek az ér té kek szá mos spe ci á -
lis eset ben in do kolt nak te kint he tõk, ahol spe ci á lis haj tó erõk lé tez nek.

A BAT hasz ná la tá hoz kap cso ló dó emisszió és fel hasz ná lás ér té kek az összes meg adott jel lem zõ (az ipar ban át la gos)
fel té tel lel (pl. át la go lá si idõ tar tam) együtt te kin ten dõk.

Az elõb bi ek ben is mer te tett „BAT-hoz kap cso ló dó ér té kek” fo gal mat meg kell kü lön böz tet ni az eb ben a do ku men tum -
ban más hol hasz nált „el ér he tõ ér ték” ki fe je zés tõl. Ahol egy ér ték „el ér he tõ”-ként sze re pel egy spe ci á lis el já rás vagy el já -
rá sok kom bi ná ci ó ja al kal ma zá sá val, ez úgy ér ten dõ, hogy azt az ér té ket je len ti, amit vár ha tó an el ér nek egy adott idõ tar -
tam alatt, egy jól kar ban tar tott és üze me lõ be ren de zés ben vagy el já rás sal, a meg adott mód sze rek al kal ma zá sá val.

Szán dé kunk sze rint az eb ben a fe je zet ben kö zölt ál ta lá nos BAT re fe ren cia pont ként szol gál egy meg lé võ be ren de zés
ak tu á lis mû kö dé sé nek vagy egy új be ren de zés re vo nat ko zó ja vas lat nak a meg íté lé sé hez. Ily mó don se gít sé gül hasz nál -
ha tó fel a meg fe le lõ „BAT-ala pú” fel té te lek meg ha tá ro zá sá nál a be ren de zé sek hez. Vár ha tó an az új be ren de zé sek úgy
ter vez he tõk, hogy tel je sít sék az itt kö zölt ál ta lá nos BAT ér té ke ket, vagy ha lad ják meg azo kat. Szán dé ka ink kö zött sze re -
pel az is, hogy a meg lé võ be ren de zé sek el moz dul hat nak az ál ta lá nos BAT-ban kö zölt vagy azt meg ha la dó ér té kek irá -
nyá ba; az adott el já rás mû sza ki és gaz da sá gi meg va ló sít ha tó sá gá nak meg fe le lõ en.

Mi köz ben a BAT re fe ren cia do ku men tu mok jo gi lag nem kö te le zõ szab vá nyok, szán dé ka ink sze rint út mu ta tó ként
szol gál nak az ipar szá má ra, az el ér he tõ emisszió és fel hasz ná lás ér té kek rõl, a meg adott tech ni ka al kal ma zá sa kor. Bár -
mely spe ci á lis eset re meg fe le lõ ha tár ér té ke ket kell meg ha tá roz ni, fi gye lem be véve az IPPC irány el ve ket és a he lyi szem -
pon to kat.
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Né hány alap ve tõ meg ál la pí tás e do ku men tum al kal ma zó ja / ol va só ja se gít sé gé re
E do ku men tum ké szí té se so rán szá mos fon tos kér dés me rült fel a kör nye ze ti kulcs kér dé sek meg ha tá ro zá sa kor:
– ha bár az ipar – mé re tét és a te vé keny sé gi tar to má nyo kat te kint ve – össze tett, ugyan azok a kör nye ze ti kér dé sek ér vé -

nye sek min den eset ben. E kér dé sek be mu ta tá sá nak mód sze re ugyan csak szé les te rü le tû, és sok eset ben át vi he tõ egyik te -
rü let rõl a má sik ra. Ez a fe je zet ezért ki ter jed azok ra a BAT-ok ra, ame lyek ál ta lá no sak az összes te vé keny ség re és azok ra
is, ame lyek spe ci fi ku sak bi zo nyos te vé keny sé gek re

– fel tét le nül aján lott, hogy az 3.16. részt a 3. fe je zet ele jé vel együtt ol vas sa el. Az ol va só se gít sé gé re a 3.16. rész hi vat -
ko zá so kat tar tal maz a tel jes 3. fe je zet re vo nat ko zó an.

– sok té nye zõ hat azok ra a dön té sek re, hogy he lyi szin ten egy be ren de zés al kal maz ha tó-e egy tech no ló gi ai vagy tisz tí -
tá si el já rás hoz. Olyan té nye zõ ket kell fi gye lem be ven ni a do ku men tum al kal ma zá sa kor he lyi szin ten, mint pl. a ke ze lés
tí pu sa, a beren de zés kör nye ze ti ha tá sa, a be ren de zés kora, a ren del ke zés re álló hely.

A BAT al kal ma zá sa so rán el ért ki bo csá tá si és fo gyasz tá si szin tek

Ki bo csá tá sok
Mg/Nm3

Ki bo csá tá si tar to má nyok
a BAT al kal ma zá sá val

Mg/Nm3

Nagy mé re tek ben foly ta tott
acél te kercs te vé keny sé gek

Mg/Nm3

A ki bo csá tá si tar to má nyo kat
ered mé nye zõ tech ni kák, ame lye ket

a he lyi kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nyek el éré se ér de ké ben

al kal maz nak

Nit ro gén oxi dok
(összes sav kép zõ mint 
NO2)

<5-500 Gáz mo sók vagy ad szorp ci -
ós tor nyok ál ta lá ban 200
mg/l ér té ket ér nek el, a lú -
gos gáz mo sók ala cso nyab -
bat

Hid ro gén flu o rid <0,1-2 Lú gos mo só to rony

Só sav <0,3-30 Ón vagy króm (elekt ro ké -
mi ai kró mo zás) el já rás
25-30

Ala csony ér té kek ér he tõk el 
csõ vé gi tech ni kák nél kül

Vi zes mo só to rony

SOx mint SO2 1,0-10 El len ára mol ta tá sú to rony fi -
nom lú gos mo só to ronnyal

Am mó nia mint N- NH3 0,1-10
meg jegy zés: adat az áram -
nél kü li nik ke le zés re vo nat -
ko zik. Nyhl gyár tás ra nincs
adat.

Ned ves mo só tor nyok

Hid ro gén-ci a nid 0,1-3,0 Nem le ve gõ vel tör té nõ ke -
ve rés
Ala csony hõ mér sék le tû el -
já rá sok
Ci a nid-men tes el já rá sok
A tar to mány ala cso nyabb
ér té kei lú gos mo só to -
ronnyal ér he tõk el

Cink <0,01-0,5 Cink vagy cink nik kel el já -
rás
0,2-2,5

Ala csony ér té kek ér he tõk el 
csõ vé gi tech ni kák nél kül
Vi zes mo só tor nyok

Réz <0,01-0,02 Ala csony ér té kek ér he tõk el 
csõ vé gi tech ni kák nél kül
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Ki bo csá tá sok
Mg/Nm3

Ki bo csá tá si tar to má nyok
a BAT al kal ma zá sá val

Mg/Nm3

Nagy mé re tek ben foly ta tott
acél te kercs te vé keny sé gek

Mg/Nm3

A ki bo csá tá si tar to má nyo kat
ered mé nye zõ tech ni kák, ame lye ket

a he lyi kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nyek el éré se ér de ké ben

al kal maz nak

Cr VI és ve gyü le tek mint
króm

Cr (VI) <0,01-0,2
Összes Cr < 0,1

Cr (VI) he lyet te sí té se Cr
(III)-al vagy króm men tes
tech ni kák kal 
Csepp le vá lasz tó
Mo só tor nyok vagy ad szorp -
ci ós tor nyok

Ni és ve gyü le tek
mint nik kel

<0,01-0,1 Ala csony ér té kek ér he tõk el 
csõ vé gi tech ni kák nél kül
Kon den zá ció a hõ cse ré lõ -
ben
Vi zes vagy lú gos mo só tor -
nyok
Szû rõ

Szál ló por <5-30 Ón vagy króm (elekt ro ké -
mi ai kró mo zás)
El já rás
1-20

A ke ze lés nem fel tét le nül
szük sé ges.
Szá raz szál ló por ke ze lé se
szük sé ges le het, hogy a tar -
to mány ala cso nyabb ér té kei 
el ér he tõ ek le gye nek, az
aláb bi ak kal:
Mo só to rony
Cik lon
Szû rõ
A ned ves el já rá sok, ned ves
lú gos mo só to rony al kal ma -
zá sá val el ér he tõk a tar to -
mány ala cso nyabb ér té kei

25. táb lá zat: Le ve gõ be tör té nõ ki bo csá tá si tar to má nyok a BAT al kal ma zá sá val, né hány lé te sít mény re  vonat -
kozóan

A fe lü let ke ze lõ üze mek ál ta lá nos, jel lem zõ ada tai, amely nek el éré se je len tõs mér ték ben függ az adott üzem
egyéb kö rül mé nye i tõl (kül föl di ada tok)

Üze mi hõ mér sék let
(oC)

Az ol dat ke ve ré se
és le ve gõ el szí vás nél kül

(W/m2 kád fe lü let)

Az ol dat ke ve ré se nél kül,
le ve gõ el szí vás sal
(W/m2 kád fe lü let)

Az ol dat ke ve ré se
és le ve gõ el szí vás ese té ben

(W/m2 kád fe lü let)

30 352 559 839

35 530 837 1209

40 757 1196 1677

45 1048 1635 2268

50 1426 2198 3012

55 1922 2910 3949

60 2587 3815 5129

65 3505 4973 6621
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Üze mi hõ mér sék let
(oC)

Az ol dat ke ve ré se
és le ve gõ el szí vás nél kül

(W/m2 kád fe lü let)

Az ol dat ke ve ré se nél kül,
le ve gõ el szí vás sal
(W/m2 kád fe lü let)

Az ol dat ke ve ré se
és le ve gõ el szí vás ese té ben

(W/m2 kád fe lü let)

70 4842 6469 8521

75 6844 8436 10974

80 10279 11096 14212

85 17386 17386 21188

90 41412 41412 46023

26. táb lá zat: Me leg ol da tok faj la gos (fe lü let egy ség re vo nat ko zó) hõ vesz te sé ge

Fo lya mat Fém vesz te ség (%)

Nik kel (elekt ro ké mi ai) 19

Nik kel (au to ka ta li ti kus / ké mi ai) 45

Réz (elekt ro ké mi ai) 9

Réz (au to ka ta li ti kus / ké mi ai) 16

Tûzi hor gany zás (nem ezen anyag tár gya) 6

Kad mi um (elekt ro ké mi ai) 8

Króm (ke mény) 40

Króm (de ko ra tív) 52

27. táb lá zat: A fém fel hasz ná lás ha tás fo ka gal va ni zá lás kor

Fo lya mat Fém vesz te ség (%)

Réz pá co lás (réz és öt vö ze tei) 0,013

Cink pá co lás (réz és öt vö ze tei) 0,045

Rozs da men tes acél pá co lás (18 % Cr és 10 % Ni) 0,12

Nyom ta tott hu za lo zá sú le me zen réz ma ra tás 10

Ón-ólom le ol dás 15

Alu mí ni um pá co lá sa 2

28. táb lá zat: Fém vesz te ség pá co lás nál és kap cso ló dó el já rá sok nál

Vál la lat Ke zelt fe lü let (m2/év)
Fel hasz nált zsír ta la ní tó szer

(t/év)
Faj la gos fel hasz ná lás

(t/100 000 m2)

1 158 000 1,24 0,78

2 200 000 12,8 6,4

3 63 000 0,13 0,2

4 468 000 12,4 2,6

5 66 000 7,0 9,0

29. táb lá zat: Zsír ta la ní tó vegy sze rek faj la gos fel hasz ná lá sa
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Vál la lat
Ke zelt fe lü let

(m2/év)

Sav fel hasz ná lás
(a sav faj tá ja és erõs sé ge nem is mert)

(t/év)

Faj la gos sav fel hasz ná lás
(t/100 000 m2)

1 158 000 24 15

2 200 000 202 101

3 63 000 21 33

4 468 000 150 32

5 66 000 1,3 2

30. táb lá zat: Pá co ló sze rek faj la gos fel hasz ná lá sa

Vál la lat
Be vont fe lü let

m2/év
Cink ki bo csá tás

kg/év

Króm ki bo csá -
tás

kg/év

Faj la gos cink ki bo csá tás
kg/100 000 m2

Faj la gos króm ki bo csá tás
kg/100 000 m2

A 63 000 3036 0,91 4600 1370

B 468 000 0,825 0,187 0,176 0,04

C 158 000 3900 1120 1120 0,709

31. táb lá zat: Ne héz fé mek faj la gos ki bo csá tá sa a szenny víz be

Szennye zõ
Jel lem zõ ki bo csá tás 

mg/l

Cr(VI) <0,05

Összes Cr <0,5

Al <1,5

Ni <0,5

Le be gõ anyag <15

KOI 30-300

32. táb lá zat: Jel lem zõ ki bo csá tá sok anó dos oxi dá ci ó nál, ha gyo má nyos szenny víz ke ze lést al kal maz va
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33. táb lá zat: Né hány né met pá co ló üzem le ve gõ ki bo csá tá sa
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Ki bo csá tás
Jel lem zõ ér ték

mg/Nm3 Al kal maz ha tó meg ol dás

Nit ro gén-oxi dok (összes sav an hid rid, NO2-re szá mol va) 200 Mosó vagy ad szorp ci ós osz lop

Hid ro gén-flu o rid 2 Ad szorp ci ós osz lop

Só sav 10 El len ára mú töl tött osz lop,
majd lú gos mo só to rony

Kén sav (köd) 5 Csepp fo gó

SOx, mint SO2 100 El len ára mú töl tött osz lop,
majd lú gos mo só to rony

Nát ri um-hid ro xid 5  

Am mó nia (NH3) N -re szá mol va 30  

Cr(VI)ve gyü le tek, Cr-re szá mol va 1 Cr(VI)ve gyü le tek he lyet te sí té se,
Mosó vagy ad szorp ci ós osz lop

Ni és ve gyü le tei, Ni-re szá mol va 5  

Szál ló por 50 Ned ves mo só ból

34. táb lá zat: Le ve gõ ki bo csá tá sok jel lem zõ ér té kei

A hul la dék ke let ke zé si he lye EWC-kód
A hul la dék fel dol go zás

le het sé ges mód ja
Ma xi má lis mennyi ség

(kg/1000 m2)

A kü lön bö zõ fi zi kai és ké mi ai ke ze lé sek so rán ke let ke zõ
isza pok, ame lyek ve szé lyes anya go kat tar tal maz hat nak

11 01 09* Új ra fel dol go zás 2500

Szenny víz iszap 11 01 09* Ár tal mat la ní tás 1000

blSa vas ma ra tó ol da tok 11 01 05* Új ra fel dol go zás 3000

Lú gos ma ra tó ol da tok 11 01 07* Új ra hasz no sí tás,
fel fris sí tett ma ra -

tó szer ként

2500

Alap le mez hul la dék a mé ret re vá gás után (ara nyo zás nél -
kül)

16 03 04 Új ra fel dol go zás 1500

Alap le mez hul la dék (ara nyo zott) 16 03 04 Au vissza nye rés 100

Ki fu tá si le mez fú rás nál 12 01 05 Ár tal mat la ní tás 1000

Fú rá si és ma rá si por 12 01 05 Ár tal mat la ní tás 600

Fú rá si fel tét le mez (Al) 12 01 03 Új ra fel dol go zás 800

Fo tó re ziszt hul la dé kok 08 01 16 Ár tal mat la ní tás 400

For rasz tás gát ló lakk hul la dé kok 08 01 18 Ége tés sel 500

Fil mek, vé dõ fó li ák ( PP/PE) 15 01 02 Új ra fel dol go zás 400

Ne mes fé mek és fé mek össze sen ( Ag, Au, Cu, Ni, Pd,
Sn/Pb)

11 01 98* Új ra fel dol go zás 100–500

35. táb lá zat: A nyom ta tott hu za lo zá sú le me zek gyár tá sa so rán ke let ke zõ leg jel lem zõbb ve szé lyes hul la dé kok
ma xi má lis mennyi sé ge)

A mennyi sé gek 1000 m2 kész ter mék gyár tá sá ra vo nat koz nak. A hul la dé kok mennyi sé ge nagy mér ték ben függ a gyárt -
mány össze té tel tõl, a gyár tott la pok tí pu sá tól és ki vi te lé nek mi nõ sé gé tõl va la mint a szi lárd és fo lyé kony hul la dé kok ke -
ze lé sé nek a mód já tól.
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Tech no ló gia
ke zelt fe lü let,

m2/év
fel hasz nált fém

kg/m2
fém hasz no sí tás

%

Szenny víz ke ze lõ ben

Szenny víz ke ze lés mód ja
30 %HCl

kg/m2
Na OH
kg/m2

Szenny víz sz. iszap/m2

m3/m2 kg/m2

1 Cu(CN), Ni 54 000 Cu=0,02,
Ni=0,019

Cu=82,
Ni=66

0,04 0,39 0,037 – ion cse rés, Cu-vissza nye -
rés

2 Cu (CN és sa vas), Ni, Cr 45 000 CrO3=0,053,
Ni=0,24

Cu=84,
Ni=93,
Cr=72

0,69 0,38* 0,093 0,296 ion cse rés, Na2S,
Cu-vissza nye rés

3 Zn (CN) 63 000 Zn=0,063 Zn=85 0,30 0,95 0,048 0,083 Zn- és Cu-vissza nye rés

4 Zn (sa vas) 66 000 Zn=0,15 Zn=84 0,26 0,10 0,038 0,106 ion cse rés

5 Zn (lú gos) 160 000 Zn=0,64 Zn=77 0,26 0,28** 0,094 0,075 ion cse rés

6 Zn (sa vas, lú gos) 200 000 Zn=0,12 Zn=63 1,15 0,60 0,063 0,210 ion cse rés, po li szul fi dos

7 Zn (CN) 468 000 Zn=0,11 Zn=72 0,16 0,04 0,013 0,155 ion cse rés, be pár ló

* + 1,6 kg/m2 Ca(OH)2

** + 2,8 kg/m2 Ca(OH)2

36. táb lá zat: Né hány né met gal ván üzem ter me lé si, anyag fel hasz ná lá si és ki bo csá tá si ada ta

A ma gyar üze mek nél a fen ti ada tok ne he zen gyûjt he tõk össze. Az öt vizs gált üzem nél a ke let ke zõ szenny víz mennyi sé ge 0,079 és 0,25 m3/m2 kö zött vál to zott. A
fém fel hasz ná lás ra hor gany ese té ben két üzem ben si ke rült ada to kat kap ni: 0,13 és 0,47 kg/m2, nik kel ese té ben egy adat tal ren del ke zünk: 0,08 kg/m2. A ke let ke zõ
faj la gos iszap mennyi ség re, a szá raz anyag tar ta lom bi zony ta lan sá ga mi att csak egy üzem ben is me re tes adat: 0,06 kg szá raz iszap/m2.
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

34/2005. (EüK. 21.) Gyf.
közleménye

Gel lért I. for rás vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés
hasz ná la tá nak meg erõ sí té sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Buda pest
Gyógy für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u.
38.) tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bu da pest Gel -
lért I. for rás vi zé nek kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá -
sá nál a „Gel lért for rás gyógy vi ze” meg ne ve zés hasz ná -
la tát to vább ra is en ge dé lye zi (274/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
35/2005. (EüK. 21.) Gyf.

közleménye
Bu da pest Gel lért táró I. B-48 OKK szá mú 

kút vize szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak 
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu da pest
Gyógy für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u.
38.) tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bu da pest Gel -
lért tá ró I. B-48 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si
cé lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz -
ná la tát  – „Ke len he gyi gyógy víz” el ne ve zés sel – en ge dé -
lyez te (356/Gyf/2005.), egy ide jû leg a 65/Gyf/2001. szá -
mú – az ás vány víz el ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ – ha -
tá ro za tát vissza von ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
36/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest Gel lért táró III. B-50 OKK szá mú kút vize

szá má ra gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Bu da pest Gyógy -
für dõi és Hé vi zei Rt. (1138 Bu da pest, Nép für dõ u. 38.)

tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bu da pest Gel lért
tá ró III. B-50 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si cé -
lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná la tát 
– ,,Szent Gel lért gyógy víz” el ne ve zés sel – en ge dé lyez te
(9/Gyf/2005.), egy ide jû leg a 67/Gyf/2001. szá mú – az ás -
vány víz el ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lye zõ – ha tá ro za tát
vissza von ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
37/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Hé víz B-15 OKK szá mú kút vize szá má ra 
gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak 

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Da nu bi us Szál lo da -
üze mel te tõ és Szol gál ta tó Rt. (1055 Bu da pest, Szent Ist -
ván tér 9-11.) tu laj do ná ban ál ló és a Ther mal Ho tel Hé víz
(8380 Hé víz, Kos suth La jos u. 9–11.) üze mel te té sé ben
 lévõ Hé víz B-15 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si
 célú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg ne ve zés hasz ná -
la tát en ge dé lyez te (136/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
38/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

szar va si vá ro si für dõ szá má ra 
gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Szar vas
 Város Ön kor mány za ta (5540 Szar vas, Sza bad ság
u. 25–27.) tu laj do ná ban lé võ és a Szar va si Gyógy-Ter -
mál Kft. (5540 Szar vas, Kos suth La jos u. 23.)  üze mel te té -
sé ben mû kö dõ vá ro si für dõ szá má ra – „Szar va si Gyógy-
 Ter mál Gyógy für dõ” el ne ve zés sel – a gyógy für dõ  in -
tézmény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(238-9/Gyf/2005.). A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás
szem pont já ból a he lyi ka te gó ri á ba so rol ta.
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
39/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
a Gyõ ri Für dõ köz pont szá má ra 

gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Rá ba-Qu el le Kft.
(9025 Gyõr, Für dõ tér 1.) fenn tar tá sá ban és üze mel te té sé -
ben mûkö dõ Gyõ ri Fürdõ köz pont szá má ra – „Rá ba-Qu el le
Gyógy-, Ter mál és Él mény für dõ” el ne ve zés sel – a
gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé -
lyez te (512/Gyf/2004.). A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá -
tás szem pont já ból a kör ze ti ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
40/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Za la szentg rót K-72 OKK szá mú kút vize 

szá má ra ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés
hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Co ca-Co la  Bever -
ages Ma gyar or szág (8790 Za la szentg rót, Szív u. 17.) tu laj -
do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Za la szentg rót K-72
OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ (pa lac ko zá si) cé lú fel hasz -
ná lás ban – „Na tu rA qua” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes
ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(413-3/Gyf /2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
41/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Ceg léd K-387 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ger mán Kö -
tõelem gyár tó és For gal ma zó Rt. (2700 Ceg léd, Pes ti út 200.)
tu laj do ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Ceg léd K-387 OKK

szá mú kút vi zé nek bel sõ (pa lac ko zá si) cé lú fel hasz ná lás ban
– „DO GE RI TA” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (413-3/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
42/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Ten ge lic K-37 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a La vi na Kft.
(7039 Ten ge lic, Szé che nyi u. 45.) fenn tar tá sá ban és üze -
mel te té sé ben mû kö dõ Ten ge lic K-37 OKK szá mú kút vi -
zé nek kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes
ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát – ,,Or chi dea Ten ge -
lic” né ven – en ge dé lyez te (256/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
43/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
a fü zes gyar ma ti  Ho tel Gara szá má ra gyógy szál ló

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az A.W. IMMO Kft.
(1136 Bu da pest, Tát ra u. 46.) tu laj do ná ban ál ló fü zes gyar -
ma ti Ho tel Ga ra szá má ra „Ther mal Ho tel Ga ra Gyógy -
szál ló” el ne ve zés sel a gyógy szál ló meg ne ve zés hasz ná la -
tát en ge dé lyez te (332/Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
44/2004. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
a deb re ce ni Hun gu est Ho tel Nagy er dõ szál lo dát
gyógy szál ló vá mi nõ sí tõ ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga az ERDÕ-TERM
Nagy er dõ Gyógy szál ló Kft. (4032 Deb re cen, Pal la gi út 5.)
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tu laj do ná ban lé võ és ál ta la üze mel te tett Hun gu est Ho tel
Nagy er dõ szál lo dát gyógy szál ló vá mi nõ sí tõ 262/Gyf/2004.
szá mú ha tá ro za tot mó do sít ja úgy, hogy a gyógy szál ló be -
so ro lá sát kör ze ti jel le gû gyógy für dõ in téz mény be so ro lás -
ra vál toz tat ja a ko ráb bi he lyi jel le gû he lyett.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi 

és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak
45/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
a Cso ko nya vi son tai Für dõ szá má ra gyógy für dõ

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ther mal für dõ
Kft. (7555 Cso ko nya vi son ta, Für dõ te lep) fenn tar tá sá ban
és üze mel te té sé ben mû kö dõ Cso ko nya vi son tai Für dõ szá -
má ra – „Cso ko nya vi son tai Gyógy für dõ” el ne ve zés -
sel – a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en -
ge dé lyez te (272-7/Gyf/2005.). A gyógy für dõt a gyó gyá -
sza ti el lá tás szem pont já ból a he lyi ka te gó ri á ba so rol ta.

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi 

és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak
46/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Bi ha rug ra K-18 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he -
lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Ró na szé ki Já nos
egyé ni vál lal ko zó (5538 Bi ha rug ra, Rá kó czi út 4.) tu laj do -
ná ban és üze mel te té sé ben lé võ Bi ha rug ra K-18 OKK
szá mú kút vi zé nek bel sõ (pa lac ko zá si) cé lú fel hasz ná lás -
ban – „Bi ha ri Gyé mánt” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes
ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (519-2/
Gyf/2005.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi 

és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak
47/2005. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Föl des K-29 OKK szá mú kút vize szá má ra gyógy víz

meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Föl des Nagy köz ség
Ön kor mány za ta (4177 Föl des, Ka rá csony Sán dor tér 5.)
tu laj do ná ban ál ló Föl des K-29 OKK szá mú kút vi zé nek
kül sõ (für dé si cé lú) fel hasz ná lá sá nál a „gyógy víz” meg -
ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (555-2/Gyf/2005.).

Kör nye zet ba rát ter mék mi nõ sí tések

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter dön té se alap ján 2005.
szep tem ber 26-án a kö vet ke zõ gyár tók „be vá sár ló tás ka”
ter mé kei el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd -
jegy hasz ná la ti jogot:

SYDNEX Cso ma go ló anyag Gyár tó
és For gal ma zó Kft.

(cím: 3900 Sze rencs, Rá kó czi út 16.

„NOR-X le bom ló ada lék anya got tar tal ma zó
be vá sár lótás kák”

és 

Sza bó-Fó lia Mû anyag gyár tó, Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft.

(cím: 8553 Lo vas pa to na, Rá kó czi út 24.)

„NOR-X le bom ló ada lék anya got tar tal ma zó
po li eti lén be vá sár lótás kák”

A pá lyá zat ér té ke lé sé nél a fen ti ter mé kek aláb bi elõ nyös 
kör nye ze ti tu laj don sá ga it emelték ki:

– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ra gya ko rolt kör -
nye zet ter he lõ ha tá sok csökkentése;

– hasz no sí tá suk meg fe le lõ be gyûj tõ/hasz no sí tó rend -
sze rek ki ala kí tá sá val – pél dá ul kom posz tá lás sal –  meg -
való sítható;

– a le bom lás, kom posz tá lás so rán nem ke let kez nek mér -
ge zõ anyagok.

* * *
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A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a Kör -
nye zet ba rát Ter mék Mi nõ sí tõ Bi zott ság 2005. de cem ber
14-ei ülé sén az aláb bi szö veg gel el fo gad ta a kö vet ke zõ, fe -
lül vizs gált mi nõ sí té si fel té tel rend szert:

16. Rend sze res ta ka rí tá si szol gál ta tás mik ro szá lak ból
ké szült tex tí li ák alkalmazásával

Ér vé nyes: 2005. de cem ber 14-étõl 2010. de cem ber
31-ig.

KvVM. Kör nye zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa ság

1027 Bu da pest II., Lipt hay u. 5.

Te le fon:(36-1)-336-1156, Te le fax: (36-1)-336-1157

E-ma il:kor nye zet ba rat.ter mek@t-on li ne.hu

Hon lap: http://www.kor nye zet ba rat-ter mek.hu

1. Be ve ze tés

A la ká sok, köz in téz mé nyek ta ka rí tá sá hoz ha tal mas
mennyi sé gû tisz tí tó szert hasz ná lunk. E mennyi ség csök -
ken té se je len tõs kör nye ze ti ja vu lást ered mé nyez het, amely 
elõ se gít he ti a lég kör meg óvá sát, az élõ vi zek és a ta laj vé -
del mét, a cso ma go lá si hul la dé kok mér sék lé sét. Mik ro szá -
las tex tí li ák hasz ná la ta a rend sze res takarításhoz jelentõs
tisztítószer megtakarítást eredményezhet. 

A mik ro szá las tex tí li ák anya ga po li amid, po li ész ter, po -
li ak ril nit ril vagy ke vert szin te ti kus szál, a szá lak rost fi -
nom sá ga ki sebb, mint 1 dtex.  A fi nom szá lak ból ké szült
tex tí li ák faj la gos fe lü le te igen nagy, en nek ha tá sá ra na -
gyobb mennyi sé gû szennye zõ dést és/vagy vi zet ké pe sek
adszorbeálni, mint a hagyományos pamut termékek.

2. Ne ve zé si fel té te lek

Egy el já rás ke re té ben egy szol gál ta tó meg ha tá ro zott te -
rü le tek re vo nat ko zó te vé keny sé ge mi nõ sít he tõ. Kü lön bö -
zõ tí pu sú te vé keny sé ge ket kü lön pá lyá zat alap ján, külön
eljárásban kell minõsíteni.

A „Kör nye zet ba rát Szol gál ta tás” mi nõ sí tés jogi alap ja a
9/2004. (V. 25.) szá mú KvVM ren de let tel mó do sí tott
29/1997. (VIII. 29.) szá mú KTM ren de let. A mi nõ sí tõ el já -
rás le foly ta tá sá ra a KvVM Kör nye zet ba rát Ter mék Köz -
hasz nú Tár sa ság (a továbbiakban: Társaság) illetékes. 

3. Mi nõ sí té si fel té te lek

3.1. Ér vé nyes sé gi kör

E mi nõ sí té si fel té tel rend szer mik ro szá las tex tí li ák kal
vég zett, vegy szer men tes rend sze res ta ka rí tá si szol gál ta -
tás ra vo nat ko zik, ha tá lya nem ter jed ki a kü lön elõ írá sok
ál tal szabályozott takarítási területekre. 

Tisz tí tan dó (ta ka rít ha tó) fe lü le tek la ká sok ban vagy lé -
te sít mé nyek ben anya gi mi nõ sé gük tõl füg get le nül: pad lók,
fa lak, mennye ze tek, és más rög zí tett fe lü le tek, vagy nem
hely hez kö tött be ren de zé si tár gyak, ha a tisz tí tan dó fe lü le -
ten ta padt ré szecs kék nem fer tõ zõ mikroorganizmusok,
radioaktív vagy toxikus anyagok.

3.2. Mû sza ki kö ve tel mé nyek

3.2.1. A szol gál ta tó ren del kez zen a mik ro szá las tex tí li -
ák kal vég zett napi ta ka rí tás vég zé sé re vo nat ko zó el já rás -
sal, amely re rend sze re sen oktassa dolgozóit.  

3.2.2. A szol gál ta tó gon dos kod jon ar ról, hogy a szol gál -
ta tást a meg fe le lõ mi nõ sé gû, ren del te tés sze rû hasz ná lat ra
al kal mas mik ro szá las tex tí li á val vé gez zék. A víz zel ned -
ve sí tett mik ro szá las tex tí lia ne okoz zon a tisz tí tan dó fe lü -
le ten me cha ni kai sé rü lést (pl. kar co lást), anya ga, össze té -
te le, szálfinomsága feleljen meg az elvégzendõ feladatnak.

3.2.3. A pá lyá zó bi zo nyít sa meg fe le lõ re fe ren ci ák kal a
mo só- és tisz tí tó sze rek nél kül vég zett ta ka rí tá si szol gál ta -
tá sa eredményességét. 

3.2.4. A pá lyá zó mu tas sa be mi nõ ség biz to sí tá si és kör -
nye zet köz pon tú irá nyí tá si rend sze rét. Csa tol ha tó har ma -
dik fél ál tal ki adott ta nú sít vány má so la ta (ISO 9001 vagy
ISO 14001 szab vány sze rin ti mû kö dés rõl), iga zo lás
EMAS re giszt rá ci ó ról vagy a mi nõ ség biz to sí tá si, il let ve
kör nye zet köz pon tú irányítási rendszer cégszerû aláírással
ellátott leírása.

3.3. Kör nye zet vé del mi és kör nye zet-egész ség ügyi kö ve -
tel mé nyek 

3.3.1. A mik ro szá las tex tí li ák kal vég zett napi ta ka rí tá si
szol gál ta tás el já rá sá nak le írá sa tar tal maz zon út mu ta tást a
tex tí li ák tisz tí tá sá ra – ame lyet víz zel, il let ve zsír sav szap -
pa nok se gít sé gé vel kell el vé gez ni – szárítására, tárolására. 

3.3.2. A szol gál ta tó gon dos kod jon az el hasz ná ló dott
tex tí li ák össze gyûj té sé rõl és kör nye ze ti szem pont ból biz -
ton sá gos ár tal mat la ní tá sá ról. 
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A pá lyá zó nak az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal szak -
vé le mé nyé vel iga zol nia kell a ter mék(ek) kör nye zet-
 egészségügyi al kal mas sá gát, fi gye lem be véve a ta ka rí tá si
te vé keny ség vég zé sé nek módját és potenciális veszélyeit. 

4. Iga zo lás, bi zo nyí tás
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) a mik ro szá las tex tí li ák össze té te lé re és rost fi nom sá -

gá ra vo nat ko zó ada to kat a for gal ma zó köz lé se sze rint;
b) a mik ro szá las tex tí li ák gyár tá si tech no ló gi á já nak is -

mer te té sét, va la mint a gyár tás so rán ke let ke zõ hul la dé kok
ke ze lé sét (ha a ter mék ha zai gyárt mány);

c) az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal nak a mik ro szá las
tex tí li ák kör nye zet-egész ség ügyi al kal mas sá gá ra vo nat ko -
zó ál lás fog la lá sát (fi gye lem be véve e ta ka rí tá si te vé keny -
ség vég zé sé nek mód ját és po ten ci á lis kör nye ze ti  veszé -
lyeit);

d) a mik ro szá las tex tí li á val vég zett napi ta ka rí tás ra vo -
nat ko zó el já rást, amely ki tér a tex tí li ák tisz tí tá sá ra és a hul -
la dék ká vált mik ro szá las tex tí li ák ke ze lé sé re, il let ve ár tal -
mat la ní tá si mód já ra,

e) a szol gál ta tás mi nõ sé gé re vo nat ko zó re fe ren ci á kat. 

4.2. Szak ér tõi ér té ke lés
A pá lyá zat ér té ke lé sét a Tár sa ság vég zi, és an nak költ -

sé gei a Tár sa sá got terhelik. 

5. Véd jegy hasz ná lók:
Pá lyá zók, majd véd jegy fel hasz ná lók le het nek a mik ro -

szá las tex tí li ák kal vég zett napi ta ka rí tás ha zai és kül föl di
szol gál ta tói.

6. Véd jegy hasz ná lat
6.1. A pá lyá zó ki je len ti, hogy szol gál ta tá sá val kap cso -

la tos véd jegy hasz ná lat tal jog sza bályt nem sért.
6.2. A „Kör nye zet ba rát szol gál ta tás” véd jegy el he lye -

zé se és hasz ná la ta ki zá ró lag a Tár sa ság ál tal cég sze rû en
alá írt, ha tá ro zott idõ re szó ló véd jegy hasz ná la ti szerzõdés
alapján lehetséges.

6.3. A véd jegy hez tar to zó in for má ci ót a pá lyá zat tal kap -
cso la tos dön tés tartalmazza. 

6.4. A véd jegy fel hasz ná ló kö te le zi ma gát arra, hogy a
véd jegy hasz ná la tá nak a szer zõ dés ben rög zí tett idõ tar ta ma 
alatt be tart ja a szol gál ta tás ra meg ha tá ro zott minõsítési
követelményeket.

6.5. A véd jegy hasz ná lat meg hosszab bí tá sa a Tár sa ság -
nál a le já rat elõtt 4 hó nap pal in dí tott egy sze rû sí tett el já rás -
sal történik.

Bu da pest, 2005. de cem ber 14.

Fri gyer At ti la s. k.,
az Ér té ke lõ és Mi nõ sí tõ Bi zott ság

el nö ke

Pá lyá za ti felhívás

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
2006. évi „ZÖLD FORRÁS” prog ram já nak

pályázati felhívása*

2006. évi pá lyá za ti fel hí vás
a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi cél lal lét re jött

tár sa dal mi szer ve ze tek kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
célú prog ram ja i nak támogatására

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to váb -
bi ak ban: KvVM) a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség -
ve té sé rõl szó ló 2005. évi CLIII. tör vény ben, az ál lam ház -
tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló, több ször mó do sí tott
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ben (a to váb bi ak ban:
Ámr.), a kör nye zet vé del mi és a víz ügyi elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek sza bá lya i ról szó ló, a
3/2006. (I. 13.) KvVM ren de let tel mó do sí tott 3/2004.
(II. 24.) KvVM ren de let ben (to váb bi ak ban: R) fog lal tak -
nak meg fe le lõ en, a 2003–2008 kö zöt ti idõ szak ra szó ló
Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram II. [132/2003.
(XII. 11.) OGY ha tá ro zat] cél jai meg va ló sí tá sá nak, ezen
be lül ki e mel ten a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve tel mé nye i nek
tel je sí té sét, a kör nye zet és ter mé szet vé del mét, ér té ke i nek
meg õr zé sét köz vet le nül elõ se gí tõ fej lesz té sek, prog ra mok
meg va ló sí tá sá nak ér de ké ben az aláb bi ak ban te szi köz zé a
környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi
szervezetek kör nye zet- és természetvédelmi célú prog ram -
ja i nak támogatására vonatkozó pályázati fel hí vá sát. 

Ál ta lá nos sza bá lyok

Je len pá lyá za ti fel hí vás ke re te in be lül:

A pá lyá zat for rá sa:
2005. évi  CLIII. tv XVI. fe je zet
Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az NKP

meg va ló sí tá sá ban- ke ret összeg: 100 mil lió Ft 
Tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa – ke ret összeg: 156

millió Ft

A tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sul tak köre
A Kö vi-bõl tá mo ga tást a kör nye zet vé del mi és ter mé -

szet vé del mi cél lal lét re jött tár sa dal mi szer ve ze tek és ala -
pít vá nyok kap hat nak.

A tá mo ga tás for má ja
Vissza nem té rí ten dõ, elõ fi nan szí ro zá sú tá mo ga tás

(VNT).

* A www.kvvm.hu hon la pon 2006. ja nu ár 11-e óta meg ta lál ha tó.
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Ki zá ró fel té te lek

Nem bí rál ha tó el az a pá lyá zat, ame lyet nem a tá mo ga -
tás ra jo go sult nyúj tott be, amely nem fe lel meg a pá lyá za ti
fel hí vás ban sze rep lõ tá mo ga tá si cé lok egyi ké nek sem, il -
let ve a fel hí vás ban és a pá lyá za ti út mu ta tó ban elõ írt for mai 
és tar tal mi fel té te lek nek, to váb bá amely nél a pá lyá zó nem
ren del ke zik a tá mo ga tás ban ré sze sí ten dõ te vé keny ség
vég zé sé hez szük sé ges, vagy az zal össze füg gõ en ge dé lyek -
kel, il le tõ leg be jegy zett (nyil ván tar tott) te vé keny sé gi kö -
ré ben az adott te vé keny ség nem szerepel.

Nem tá mo gat ha tó az a pá lyá zat, amely az Ámr. 81. §
(2)-(3) be kez dé sé ben fog lal tak ér tel mé ben ki zá rás ra ke -
rült.

A pá lyá za ti díj

A pá lyá zók nak pá lyá za ti dí jat nem kell fi zet ni.

A pá lyá za tok be nyúj tá sa és el bí rá lá sa

A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás vo nat ko zó ré szé ben és
a pá lyá za ti út mu ta tó ban fog lalt tar tal mi és for mai kö ve tel -
mé nyek nek meg fe le lõ en, pá lyá za ti adat la pon 4 pél dány -
ban pos tán, aján lott kül de mény ként kell fel ad ni, a fel hí -
vás ban meg je lölt Be fo ga dó szer ve zet hez. A pá lyá zat be fo -
ga dá sá ról a pá lyá zót tá jé koz tat ni kell.

A be fo ga dó szer ve zet neve, és címe: 

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tály

1011 Bu da pest, Fõ utca 44–50.

A pá lyá za ti adat lap és út mu ta tó le tölt he tõ a KvVM hon -
lap já ról (www.kvvm.hu), il let ve be sze rez he tõ ked den és
szer dán  9–15 órá ig, csü tör tö kön 9-18 órá ig, il let ve pén te -
ken 9–13 órá ig a kö vet ke zõ cí men: 

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 

Zöld-Pont Szol gá lat

1011 Bu da pest, Fõ u. 44-50.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je:

A pá lyá za to kat leg ké sõbb 2006. ja nu ár 31-ig kell be -
nyúj ta ni. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az Ámr. 8/b. szá mú
mel lék le te sze rin ti adat lap I. ré szét, va la mint az Ámr. 83. § 
(2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot (ezen do ku men tu mok
a je len pá lyá za ti út mu ta tó mel lék le tét ké pe zik), va la mint a
kö te le zõ en csa to lan dó do ku men tu mok meg lé té re vo na t -
ko zó nyi lat ko za tot.

Hi ány pót lás

Hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség. A kö te le zõ en csa to lan dó 
do ku men tu mok lis tá ját a pá lyá za ti út mu ta tó tar tal maz za.
A ki zá ró fel té te lek nek és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak
meg nem fe le lõ pá lyá za tok a pá lyá zók ré szé re az út mu ta -
tó ban rész le te zett mó don vissza kül dés re ke rül nek.

Dön tés
A pá lyá za tok ról a be nyúj tá si ha tár idõ tõl szá mí tott 3 hó -

na pon be lül a mi nisz ter írás ban dönt. A mi nisz te ri dön tés
ered mé nyé rõl a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri -
um ér te sí ti a pá lyá zó kat. A 3/2004. (II. 24.) KvVM ren de -
let 16 § (1) ér tel mé ben a mi nisz te ri dön tés sel szem ben jog -
or vos lat nak he lye nincs. 

A tá mo ga tás ra irá nyu ló jog vi szony a szer zõ dés meg kö -
té sé nek idõ pont já ban ke let ke zik. 

A mi nisz tert dön té sé nek meg ho za ta lá ban, a pá lyá za ti
fel hí vás ban sze rep lõ tá mo ga tá si cé lok nak meg fe le lõ en lét -
re ho zott szak mai mun ka bi zott ság a dön tés re vo nat ko zó ja -
vas lat té tel lel, va la mint a tá mo gat ha tó pá lyá za tok rang so -
ro lá sá val se gí ti. A bi zott ság szük ség sze rint ülé se zik. 

Szer zõ dés kö tés és tel je sí tés
A pá lyá zót a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri -

um Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tá lya ér te sí ti a szer zõ dés -
kö tés fel té te le i rõl. A pá lyá za ti út mu ta tó tar tal maz za az ál -
ta lá nos szer zõ dés kö té si fel té te le ket, ezen túl me nõ fel té te -
lek a tá mo ga tá si dön tés so rán is meg ha tá roz ha tó. A tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ vel a szer zõ dés kö tés hez szük sé ges va -
la mennyi fel té tel tel je sü lé se ese tén a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tály ál -
tal elõ ké szí tett tá mo ga tá si szer zõ dést a mi nisz ter, il let ve a
mi nisz ter ne vé ben az ál ta la meg bí zott sze mély köti meg. 

A ked vez mé nye zett nek a szer zõ dés meg kö té sé re a tá -
mo ga tás ról szó ló ér te sí tés ben meg ha tá ro zott idõ tar tam, de
leg fel jebb a dön tés rõl szó ló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 270 nap áll a ren del ke zé sé re. 

Szer zõ dés kö tés re, a tá mo ga tás ki fi ze té sé re ál ta lá no san
az Ámr. 87., 88., 91., 92. §-ában fog lal tak az irány adók.

A köz be szer zé si tör vény ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si
összeg ese tén a szer zõ dés kö tés elõ fel té te le a köz be szer zé -
si el já rás le foly ta tá sa.

A dön tést kö ve tõ en a szer zõ dés meg kö té sé nek ál ta lá nos 
fel té te le it a pá lyá za ti út mu ta tó tar tal maz za. 

Az adott pá lyá zat ra vo nat ko zó mi nisz te ri dön tés alap -
ján, a pá lyá za ti út mu ta tó ban, va la mint a  fen ti e ken kí vül
egyéb fel té te lek is elõ írás ra ke rül het nek a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben.

A tá mo ga tás ról szó ló dön tés ha tá lyát vesz ti, ha az alá -
írás cél já ból meg kül dött tá mo ga tá si szer zõ dés kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 90 na pon be lül a pá lyá zó nak fel ró ha tó an
nem jön lét re a tá mo ga tá si szer zõ dés. 

Amennyi ben a ked vez mé nye zett – neki fel nem ró ha tó
ok ból – a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it csak rész -
ben, de szám sze rû en meg ál la pí tott kö te le zett sé gek ese tén
leg alább 75%-ot meg ha la dó arány ban tel je sí ti, az igény be
nem vett tá mo ga tás an nak zá ro lá sá val vissza vo nás ra ke rül.

Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be ru há zás sal lét re ho zott
va gyon – amennyi ben az a ked vez mé nye zett tu laj do ná ba
ke rül – csak a tá mo ga tá si dön tést hozó elõ ze tes jó vá ha gyá -
sá val és a fog lal koz ta tá si, ill. a szol gál ta tá si és egyéb kö te -
le zett sé gek át vál la lá sá val ide ge nít he tõ el, ad ha tó bér be, il -
let ve ter hel he tõ meg. Ter mé szet be ni te lep hely jut ta tás ese -
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tén, vagy ha a be ru há zó a te lep he lyet vissza nem té rí ten dõ
tá mo ga tás ból vá sá rol ta vagy épí tet te meg, tel jes el ide ge ní -
té si és ter he lé si ti lal mat, ke ret biz to sí tá si jel zá log jo got ér -
vé nye sít a tá mo ga tó. 

A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa
A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra a 3/2004. (II. 24.)

KvVM ren de let ben fog lal tak sze rint, a ked vez mé nye zett -
nek fel nem ró ha tó ok ból, vis ma jor, il let ve adat vál to zás
mi att ke rül het sor. A tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra
irá nyu ló ké rel met a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá hoz kell be nyúj -
ta ni. A be fe je zé si ha tár idõ mó do sí tá sá ra irá nyu ló ké re lem
be nyúj tá sá nak ha tár ide je, a szer zõ dés ben sze rep lõ be fe je -
zé si ha tár idõt meg elõ zõ 30  nap. 

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se
A fel hasz ná lás el len õr zé se a 3/2004. (II. 24.) KvVM

ren de let ben fog lal tak alap ján tör té nik. A pá lyá zó nak a
prog ram, il let ve a te vé keny ség – szer zõ dés ben rög zí tett –
be fe je zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül a tá mo ga tá si összeg fel -
hasz ná lá sá ról írás be li be szá mo lót (ér té ke lést) kell ké szí te -
nie – a Pá lyá za ti Út mu ta tó ban meg ha tá ro zot tak sze rint – a
tá mo ga tott cél meg va ló sí tá sá ról és az el ért kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi ered mé nyek rõl. 

Ha az el szá mo lás nem szám la alap ján tör té nik, ak kor a
pá lyá zó nak be kell nyúj ta nia a tá mo ga tá si összeg fel hasz -
ná lá sát iga zo ló bi zony la tok (ok ira tok) má so la ti pél dá nyát
[azok ere de ti vel egye zõ sé gét iga zo ló – Tá mo ga tott (kép vi -
se lõ je) ál tal alá írt – zá ra dék kal], a szak mai tel je sí tés iga zo -
lá sa cél já ból. 

A be szá mo ló tar tal mi kö ve tel mé nye it a Pá lyá za ti Út mu -
ta tó, ill. a tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le te tar tal maz za.

A pá lyá za ti fel hí vás ha tá lya
Je len pá lyá za ti fel hí vás a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra meg -

adott utol só ha tár idõ ha tár nap já ig, azaz a 2006. év ja nu ár
31-ig ér vé nyes.

1. Tár sa dal mi sze rep vál la lás
a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram

II. meg va ló sí tá sá ban, és/vagy a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai prog ram ja i val össz hang ban 

lévõ kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

Ke ret összeg: 100 mil lió Ft

A pá lyá zat címe:
Tár sa dal mi sze rep vál la lás a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi 

Prog ram II. meg va ló sí tá sá ban, és/vagy a Mi nisz té ri um
2006. évi ki emelt szak mai prog ram ja i val  össz hang ban
lévõ kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí -
tá sa 

A pá lyá zat cél ja:
A ci vil tár sa da lom pro jekt je i nek tá mo ga tá sa, ak tív rész -

vé te lé nek biz to sí tá sa a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog -
ram II. vég re haj tá sá ban, a Mi nisz té ri um 2006. évi ki emelt
szak mai prog ram ja i val össz hang ban meg va ló su ló kör nye -
zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sa, a kö -
vet ke zõ te rü le te ken:

1.1 A tár sa dal mi rész vé tel erõ sí té se a kör nye zet tel és
ter mé szet tel kap cso la tos dön tés ho za ta li fo lya ma tok -
ban  

1.1.1 kör nye ze ti szem pon tok erõ sí té se az (OFK) NFT
II. ké szí té sé ben, ha zai és EU prog ra mok he lyi, re gi o ná lis
és or szá gos mo ni tor ing ja; 

1.1.2 jog se gély szol gá lat mû köd te té se kör nye ze ti ügyek -
ben; 

1.1.3 a kör nye ze ti szem pon tok in teg rá ci ó ja eu ró pai és
ha zai ága za ti po li ti kák ké szí té sé ben és meg va ló sí tá sá ban
(pl. köz le ke dés, ener gia, ipar, me zõ gaz da ság stb.) 

1.1.4 A kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi sza bá -
lyo zás és ha tó sá gi te vé keny ség erõ sí té se, át lát ha tó sá gá nak 
és egy sze rû sí té sé nek se gí té se, ide ért ve a de re gu lá ci ós ja -
vas la to kat.   

1.2 A tár sa da lom kör nye ze ti ér ték rend jé nek  javí -
tása, tu da tos fo gyasz tói ma ga tar tás ki ala kí tá sa, kör -
nye ze ti ta nács adás  

1.2.1 kör nye ze ti ta nács adó iro dák mû köd te té se és ko or -
di ná ci ó ja; 

1.2.2 a fel nõtt tár sa da lom, fo gyasz tók kör nye ze ti tu da -
tos sá gá nak erõ sí té sét szol gá ló szem lé let for má ló prog ra -
mok; 

1.2.3 kör nye ze ti ne ve lés és ok ta tás, tu dat for má lás.   

1.3 A Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram II. te ma -
ti kus ak ció prog ra mok hoz kap cso ló dó szem lé let for má -
lás (a Mi nisz té ri um 2006. évi ki emelt szak mai prog -
ram ja i val össz hang ban)   

1.3.1 Hul la dék for ra da lom:  
• A hul la dék ke let ke zé sé nek meg elõ zé sé re szol gá ló

ak ti vi tás és szem lé let for má lás 
– kör nye zet tu da tos vá sár lói szo ká sok erõ sí té se ak ci ók -

kal, és ren dez vé nyek kel;       
– vissza vált ha tó, több ször hasz ná la tos cso ma go lá sok és

esz kö zök elõny ben ré sze sí té se;        
– ke ve sebb cso ma go ló anyag fel hasz ná lá sát  eredmé -

nyezõ cso ma go lá si mó dok elõny ben ré sze sí té se, nép sze rû -
sí té se; 

– a cso ma go lá sok árá ra vo nat ko zó tá jé koz ta tás;  
– a bio hul la dé kok kom posz tá lá si le he tõ sé ge i nek meg te -

rem té se, mód szer ta ná nak el ter jesz té se.  
• A sze lek tív hul la dék gyûj tés la kos sá gi ki ter jesz té sét

fo ko zó prog ra mok 
– a sze lek tív hul la dék gyûj tés ösz tön zé se a la kos ság kö -

ré ben; 
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– a sze lek tív hul la dék gyûj tés mód ja i ra vo nat ko zó ta -
nács adás; 

– a sze lek tív hul la dék gyûj tés meg va ló sí tá sá ban  részt -
vevõ szer ve ze tek kel kö zös szem lé let for má ló és tá jé koz ta -
tó prog ra mok; 

– ve szé lyes hul la dé kok be gyûj té sé re és ár tal mat la ní tá -
sá ra vo nat ko zó in téz mé nyes prog ra mok kez de mé nye zé se,
szem lé let for má ló prog ra mok meg va ló sí tá sa.  

• Il le gá lis hul la dék le ra kás fel szá mo lá sa (te le pü lé si
ön kor mány zat tal és/vagy a hul la dék ke ze lõ vel együtt mû -
köd ve)

– el ha gyott hul la dé kok fel szá mo lá sát cél zó, la kos sá gi,
ön kor mány za ti együtt mû kö dés sel meg va ló sí tott ak ció -
prog ram; 

– il le gá lis hul la dék ku pa cok ere de té nek, va la mint el kö -
ve tõ i nek fel de rí té sé re ak ció cso por tok szer ve zé se és mû -
köd te té se.  

1.3.2 Ba rát sá gos ter mé szet vé de lem (a nem ze ti park
igaz ga tó ság il le té kes sé gi te rü le tén meg va ló su ló  a prog ra -
mok kö zül elõnyt él vez nek azon prog ra mok, me lyek ese -
tén a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban ren del ke zés re
áll az il le té kes Nem ze ti Park Igaz ga tó ság tá mo ga tó nyi lat -
ko za ta és az a pá lyá zat hoz csa to lás ra ke rül.)  

– köz re mû kö dés a Nem ze ti Ter mé szet vé del mi Alap terv
II. ci vil rész vé tel lel meg va ló sít ha tó ak ció prog ram ja i ban
(pl. bi o ló gi ai és táji sok fé le ség és az élet te len ter mé sze ti
ér té kek meg õr zé se (pl. élõ hely és táj re ha bi li tá ció, ku ta tás,
mo ni tor ing, ok ta tás, he lyi vé det té nyil vá ní tás, ke ze lés,
egye di táj ér té kek fel mé ré se) a ve szé lyez te tett fa jok ál lo -
má nyá nak meg õr zé se; 

–  a nem ze ti park igaz ga tó sá gok kí ná la tá hoz kap cso ló dó 
(pl. öko tu risz ti kai, ok ta tá si, szem lé let for má lá si) szol gál ta -
tá sok ki ala kí tá sa, fej lesz té se; 

– a kö zös sé gi je len tõ sé gû (Na tu ra 2000) élõ he lyek és
fa jok fel mé ré se, vé del me, a te rü le tek re az il le té kes  nem -
zeti par ki igaz ga tó ság gal elõ ze te sen egyez te tett ke ze lé si
ter ve ket meg ala po zó szak mai do ku men tu mok elõ ké szí té -
se. A ve szé lyez te tett nö vény- és ál lat fa jok ra vo nat ko zó,
a KvVM ál tal el fo ga dott, faj meg õr zé si ter vek meg va ló sí -
tá sa; 

– er dõ te rü le te ken a ter mé sze tes fo lya ma tok ra ala po zott
ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás el ter jesz té sé re vo nat ko -
zó ak ci ók, tan fo lya mok, fó ru mok, ok ta tás, kom mu ni ká ci -
ós és ér dek ér vé nye sí tõ kam pá nyok; 

– érzékeny természeti területeken az agrár-kör nye zet -
gaz dál ko dás elterjesztésére vonatkozó akcióprogramok,
fórumok, kommunikációs és ér dekér vé nye sí té si kam pá -
nyok 

A tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sul tak köre:
Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi cél lal lét re jött

tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok 
A be nyújt ha tó pá lyá za tok da rab szá ma szer ve ze ten -

ként: 
Az 1. ke ret összeg re (nem al cé lon ként) mind össze sen:

1 pá lyá zat

A tá mo ga tás for má ja: 
Vissza nem té rí ten dõ, elõ fi nan szí ro zá sú tá mo ga tás.
A Mi nisz té ri um 5 mil lió Ft ér ték ha tár fö lött – a ké sõb bi -

ek ben rész le tez ve és köz zét éve – biz to sí ték adá si kö te le -
zett sé get ír elõ. A ki e mel ten köz hasz nú szervezetek
mentesülnek a biztosíték adása alól.

A tá mo ga tás fel sõ ha tá ra:
ma xi mum 25 mil lió Ft, az aláb bi ak fi gye lem be vé te -

lé vel: ha a pá lyá zó szer ve zet 
– 2004. évi tel jes rá for dí tá sa ke ve sebb, mint 10 mil lió

Ft, ak kor 5 mil lió Ft pá lyáz ha tó,
– 2004. évi tel jes rá for dí tá sa 10–50 mil lió Ft kö zött van,

ak kor 15 mil lió Ft pá lyáz ha tó, 
– a 2004. évi tel jes rá for dí tá sa több, mint 50 millió Ft,

akkor 25 millió Ft pályázható.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak sza bá lyai:
A pá lyá za tot a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -

té ri um Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá ra kell be nyúj -
ta ni, 4 pél dány ban.  

A szük sé ges pá lyá za ti adat la pot, a ki töl té si út mu ta tót és
a kö te le zõ en csa to lan dó mellékleteket a PÁLYÁZATI
ÚTMUTATÓ tartalmazza. 

2. A kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sa

Ke ret összeg: 156 mil lió Ft

A pá lyá zat címe:
A kör nye zet- és ter mé szet vé del mi fel ada tok meg va ló sí -

tá sa

A pá lyá zat cél ja:
A kör nye zet tu da tos gon dol ko dás és a fenn tart ha tó fej lõ -

dés el vé nek erõ sí té sét se gí tõ, kör nye zet- és ter mé szet vé -
del mi cé lo kat, és az azok kal kap cso la tos szem lé let for má -
lást szol gá ló prog ra mok, kü lö nö sen  

– a hul la dé kok ke let ke zé sé nek meg elõ zé sé hez, a sze -
lek tív gyûj tés el ter jesz té sé hez kap cso ló dó, és az il le gá lis
hul la dék el ha gyás meg aka dá lyo zá sát elõ se gí tõ te vé keny -
sé gek, 

– víz és ta laj vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok  
– a la kos ság kör nye ze ti in for má ci ók hoz való hoz zá ju tá -

sát se gí tõ, a kör nye ze ti ve szély for rá so kat fel tá ró és meg -
szün te tõ te vé keny sé gek, 

– a ter mé sze ti ér té kek, te rü le tek meg õr zé sét, gaz da gí tá -
sát és a ter mé szet vé del mi szem lé le tet elõ se gí tõ prog ra -
mok, te vé keny sé gek. (a nem ze ti park igaz ga tó ság il le té -
kes sé gi te rü le tén meg va ló su ló prog ra mok kö zül elõnyt él -
vez nek azon prog ra mok, me lyek ese tén a pá lyá zat be nyúj -
tá sá nak idõ pont já ban ren del ke zés re áll az il le té kes Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság tá mo ga tó nyi lat ko za ta és az a  pá -
lyázathoz csatolásra ke rül). Tá mo gat ha tók továbbá az
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óvo dá sok, a közoktatásban tanulók és a felsõoktatási hall -
ga tók részvételével megvalósuló, a fenti 4 célt szolgáló
programok, tevékenységek.

A tá mo ga tás igény bevé te lé re jo go sul tak köre:
Kör nye zet vé del mi és ter mé szet vé del mi cél lal lét re jött

tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok. 
A be nyújt ha tó pá lyá za tok da rab szá ma szer ve ze ten -

ként:
A 2. ke ret összeg re (nem alcélonként) mindösszesen: 1

pá lyá zat

A tá mo ga tás for má ja:
Vissza nem té rí ten dõ, elõ fi nan szí ro zá sú tá mo ga tás.
A Mi nisz té ri um 5 mil lió Ft ér ték ha tár fö lött – a ké sõb bi -

ek ben rész le tez ve és köz zét éve – biz to sí ték adá si kö te le -
zett sé get ír elõ. 

A ki e mel ten köz hasz nú szervezetek mentesülnek a
biztosíték adása alól.

A tá mo ga tás fel sõ ha tá ra:

ma xi mum 25 mil lió fo rint, az aláb bi ak fi gye lem be
vé te lé vel: ha a pá lyá zó szer ve zet

– 2004. évi tel jes rá for dí tá sa ke ve sebb, mint 10 mil lió
Ft, ak kor 5 mil lió Ft pá lyáz ha tó, 

– 2004. évi tel jes rá for dí tá sa 10–50 mil lió Ft kö zött van,
ak kor 15 mil lió Ft pá lyáz ha tó, 

– 2004. évi tel jes rá for dí tá sa több, mint 50 millió Ft,
akkor 25 millió Ft pályázható.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak sza bá lyai:

A pá lyá za tot a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um Fe je ze ti Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá ra kell be nyúj -
ta ni 4 pél dány ban.  

A szük sé ges pá lyá za ti adat la pot, a ki töl té si út mu ta tót és
a kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le te ket a PÁLYÁZATI
ÚTMUTATÓ tar tal maz za.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során
kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A ma-
gyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat köve-
tõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora
vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „harmadik” hatal-
mi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi
Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzménye-
ket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a
magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû pártha-
tározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menõ – feltá-
rásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket
kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montes-
quieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszó-
lással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar
tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).
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