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Törvény

2007. évi III.
törvény

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosításáról*

1. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. § (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az Alkotmánybíróság Hivatalának vezetõje, vala-
mint az Országgyûlés Hivatalának vezetõi az államtitkár-
ral, az Országgyûlés Hivatalának helyettes vezetõi, vala-
mint az Alkotmánybíróság Hivatalának helyettes vezetõje
a szakállamtitkárral azonos illetményben, illetõleg jutta-
tásban részesülnek.”

2. § A Ktv. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormány-
rendelet eltérõen nem rendelkezik, a közigazgatási szerv
hivatali szervezetének (a továbbiakban: hivatali szervezet)
vezetõje, illetve a testület gyakorolja. Az Alkotmánybíró-
ság Hivatalának köztisztviselõi felett a munkáltatói jogo-
kat az Alkotmánybíróság elnöke gyakorolja. Törvény elté-
rõ rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlá-
sa vezetõ megbízású köztisztviselõre írásban átruházható.
Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.”

3. § A Ktv. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a bekezdés a kö-
vetkezõ e) ponttal egészül ki:

[A közszolgálati jogviszony – a (4) bekezdésben foglalt
korlátozással – felmentéssel akkor szüntethetõ meg, ha]

„d) a köztisztviselõ nyugdíjasnak minõsül;
e) az alkotmánybíró törzskarába beosztott köztisztvise-

lõ esetében az alkotmánybíró megbízatása bármely okból
megszûnt.”

4. § A Ktv. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A fõtanácsadói, tanácsadói munkakör betöltésére
vonatkozó megbízás határozatlan idõre szól, nem minõsül
vezetõi megbízásnak, és az külön indokolás nélkül bármi-
kor visszavonható. A megbízásról a köztisztviselõ indoko-
lás nélkül bármikor lemondhat. Az e munkakörben foglal-
koztatott köztisztviselõ – tekintet nélkül a közszolgálati
jogviszonyban eltöltött idejére – vezetõ-fõtanácsosi vagy
fõtanácsosi besorolást kap. A vezetõ-fõtanácsosi besorolá-
sú köztisztviselõ fõosztályvezetõi, a fõtanácsosi besorolá-
sú köztisztviselõ fõosztályvezetõ-helyettesi illetményre
jogosult.”

5. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Kormányrendelet

A Kormány
11/2007. (II. 6.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megál-
lapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a
fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és mezei
õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 31. §-ában fog-
lalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósá-
gi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § A Kormány természetvédelmi õrszolgálatként a
Természetvédelmi Õrszolgálatot jelöli ki, amely az NPI
szervezetén belül mûködik.”

2. §

Az R. 38. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Ha az NPI jogszabály által hatáskörébe utalt sza-
bálysértési ügyben szabálysértési hatóságként jár el, az il-
letékességi területe megegyezik a 3. számú melléklet
II. pontja szerinti mûködési területtel.

(8) Ha az elkövetés helye nem állapítható meg, vagy az
elkövetés több NPI illetékességi területén történt, szabály-
sértési hatóságként a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság jár el.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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* A törvényt az Országgyûlés a 2007. február 12-i ülésnapján fogadta el.
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Miniszteri rendeletek

Az egészségügyi miniszter, a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter,

valamint az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

7/2007. (II. 13.) EüM–KvVM–ÖTM
együttes rendelete

a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények
tulajdonságainak vizsgálati módszereirõl

és a vizsgálatok eredményeinek értékelésérõl szóló
54/2003. (IX. 1.) ESZCSM–KvVM–BM együttes

rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. §-a (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulaj-
donságainak vizsgálati módszereirõl és a vizsgálatok
eredményeinek értékelésérõl szóló 54/2003. (IX. 1.)
ESZCSM–KvVM–BM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártá-
si, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõr-
zésérõl szóló külön jogszabály követelményeinek való
megfelelés érdekében az e rendelet melléklete szerinti
módszereket kozmetikai termékek, illetve azok összetevõi
(összetevõ-kombinációi) tekintetében is alkalmazni kell,
amennyiben azok állatkísérletek kiváltására alkalmas
alternatív módszernek minõsülnek.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

Dr. Molnár Lajos s. k., Dr. Persányi Miklós s. k.,
egészségügyi miniszter környezetvédelmi és vízügyi

miniszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Az egészségügyi miniszter,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,

valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM
együttes rendelete

a mérgezõ termékek felhasználását igénylõ szakmai
tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló

elismerése szempontjából nagyon mérgezõnek
minõsülõ termékekrõl, illetve irtószerekrõl

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény 67. §-ának (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában, a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjá-
ban, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A mérgezõ termék, illetve irtószer felhasználását is ma-
gában foglaló – a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-
ismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény szerint szakmai
gyakorlaton alapuló elismerés hatálya alá tartozó* – szak-
mai tevékenység elismerése szempontjából nagyon mér-
gezõnek minõsülõ termékek, illetve irtószerek felsorolását
e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 1974. június 4-i 74/556/EGK irányelve a
toxikus termékekkel kapcsolatos tevékenységekre, keres-
kedelemre és forgalmazásra vonatkozó átmeneti intézke-
désekre, és az ilyen termékek hivatásszerû használatával,
beleértve a közvetítõk tevékenységeit is, kapcsolatos tevé-
kenységekre vonatkozó részletes rendelkezések megálla-
pításáról [az irányelv 1. cikkének (2) bekezdése, 3. cikke
és 7. cikkének (1) bekezdése];

* Lásd: 2001. évi C. törvény 53/A. § (5) és (6) bekezdése.



b) a Tanács 1974. június 4-i 74/557/EGK irányelve a
toxikus termékek kereskedelmével és forgalmazásával
foglalkozó önálló vállalkozók és közvetítõk tevékenysé-
gével kapcsolatos letelepedési és szolgáltatásnyújtási sza-
badság megvalósításáról [az irányelv 2. cikkének (2) be-
kezdése és melléklete].

Dr. Molnár Lajos s. k., Gráf József s. k.,
egészségügyi miniszter földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 10/2007. (II. 21.) EüM–FVM–KvVM

együttes rendelethez

A szakmai gyakorlaton alapuló elismerés
szempontjából nagyon mérgezõnek minõsülõ

termékek (anyagok) és irtószerek

1. a) foszfin (foszfor-hidrogén) és olyan termékek,
amelyekbõl foszfin szabadulhat fel,

b) etilén-oxid,
c) szén-diszulfid,
d) hidrogén-cianid és a hidrogén-cianid oldható sói,
e) hidrogén-fluorid és a hidrogén-fluorid oldható sói,
f) akril-nitril,
g) sûrített cseppfolyósított ammónia,
h) klórpikrin,
i) szén-tetraklorid,
j) triklór-acetonitril,
k) metil-bromid.

2. A rovar- és rágcsálóirtó szerek, valamint a riasztó-
szerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló
3/1969. (V. 16.) EüM rendelet hatálya alá tartozó anyagok
és készítmények.

A gazdasági és közlekedési miniszter
22/2007. (II. 14.) GKM

rendelete
az M8 autóút Dunavecse–Szolnok közötti szakasza

nyomvonalának kijelölésérõl*

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2007/17. (II. 14.) számá-
ban jelent meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2007. (I. 22.) KvVM

rendelete
a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok

látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl,
valamint a barlangok kiépítésérõl szóló

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 49. §-ának (2) bekezdésében, az
51. §-ának (4) és (5) bekezdéseiben, valamint a 85. §-ának
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az igazgatási
szolgáltatási díjra vonatkozóan a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásá-
nak és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlan-
gok kiépítésérõl szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Nyilvántartással együtt, de annak nem részeként kell
kezelni a barlangokra vonatkozó:)

„b) a fokozottan védett, vagy megkülönböztetett védel-
met igénylõ, illetõleg a környezeti ártalmak által közvetle-
nül veszélyeztetett barlangok természeti állapotfelvételét
és kezelési tervét;”

2. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott természeti állapotfelvételt és kezelési tervet a fokozot-
tan védett vagy megkülönböztetett védelmet igénylõ,
illetve a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyezte-
tett barlangokról a barlang bejáratának fekvése szerint ille-
tékes nemzeti park igazgatóságnak (a továbbiakban: igaz-
gatóság) kell elkészítenie.”

(2) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A természeti állapotfelvétel és a kezelési terv szük-
ség szerint, de legalább tízévente felülvizsgálandó.”

3. §

Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A Nyilvántartás rendszerének meghatározásáért,
annak pontos vezetéséért, az adatnyilvántartás rendjéért,
az adatszolgáltatás teljesítéséért, a közérdekû adatok hoz-
záférhetõvé tételéért, továbbá az államtitokká, szolgálati
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titokká minõsített, illetve a Nyilvántartásban szereplõ sze-
mélyes adat védelméért – ha jogszabály másként nem ren-
delkezik – a Minisztérium természetvédelmi feladatok el-
látásért felelõs szakállamtitkára a felelõs.”

4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Nyilvántartásból történõ adatszolgáltatás eseté-
ben az adatszolgáltatásokért és a hitelesítési és érvényessé-
gi záradékért igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiak-
ban: díj) kell fizetni. A díj mértéke a barlangra vonatkozó
adat hitelesítési és érvényességi záradéka után 10 000 Ft,
melyet a Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01468216 számú számlájára kell befizetni.”

5. §

(1) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A Tvt., valamint e rendelet alkalmazása szempontjá-
ból)

„a) barlang látogatása: barlangba vagy annak egy ré-
szére történõ személyes behatolás, a barlang egészének
vagy részének bejárása, illetve az ott történõ tartózkodás,
ha annak kizárólagos célja a barlang, barlangszakasz meg-
tekintése,”

(2) Az R. 11. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, továbbá kiegészül a következõ
f) ponttal:

(A Tvt., valamint e rendelet alkalmazása szempontjá-
ból)

„e) barlang hasznosítása: barlang, barlangszakasz
igénybevételével végzendõ szolgáltatás – ideértve az
ellenérték fejében történõ túravezetést is – és más gazdasá-
gi célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a
barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi
szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevé-
kenységet,

f) barlangi mentés: a barlangban balesetet szenvedett
vagy azt egyéb okból elhagyni képtelenné vált személy
biztonságos felszínre juttatása érdekében, speciális gya-
korlattal rendelkezõ szervezet által végzett tevékenység.”

6. §

Az R. 12–14. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„12. § (1) Az igazgatóság vagyonkezelõi hozzájárulása
szükséges – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az e rende-
let 2. számú mellékletében felsorolt barlangok és a lezárt
barlangok látogatásához. Nem kell az igazgatóság va-

gyonkezelõi hozzájárulását beszerezni a felügyelõségnek
továbbá a természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó
személynek.

(2) A barlangban végzett, a Tvt. 51. §-ának (1) és (3) be-
kezdésében meghatározott tevékenységek engedélyezése
során a természetvédelmi hatóság beszerzi az igazgatóság
vagyonkezelõi hozzájárulását.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben sincs
szükség vagyonkezelõi hozzájárulásra, ha a barlangba tör-
ténõ behatolás közvetlen életveszély elhárítását, barlangi
mentést vagy egyéb, más módon el nem hárítható vész-
helyzet megszüntetését szolgálja. Ezekben az esetekben is
biztosítani kell, hogy a barlang természetes állapotában az
elengedhetetlenül szükségesnél nagyobb változás, károso-
dás ne következzen be, továbbá a tevékenységet haladék-
talanul be kell jelenteni a területen mûködõ igazgató-
ságnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott barlangokban
barlangi mentés csak barlangi túravezetõ vagy barlangi
kutatásvezetõ képzettséggel rendelkezõ személy közvet-
len vezetésével végezhetõ.

13. § (1) A 12. § (1) bekezdése alá tartozó barlangban
(barlangszakaszban) történõ látogatáshoz az kaphat va-
gyonkezelõi hozzájárulást, aki vagy akinek a túravezeté-
sért felelõs személye rendelkezik barlangi túravezetõ vagy
barlangi kutatásvezetõ képzettséggel, és a tervezett túrát is
õ vezeti (a továbbiakban: barlangi túravezetõ).

(2) Az igazgatóság a barlang jellegére, a barlangtúra
várható nehézségére és veszélyességére, továbbá a kérel-
mezõ túravezetõ egyéni felkészültségére és tapasztalatára
tekintettel az (1) bekezdésben meghatározott képzettségi
feltétel alól eseti felmentést adhat, ha ez élet- és balesetvé-
delmi, valamint természetvédelmi szempontból kedvezõt-
len következménnyel elõreláthatóan nem jár.

(3) Fokozottan védett területen nyíló barlang esetén a
vagyonkezelõi hozzájárulásban rögzíteni kell a barlang
megközelítéséhez használható útvonalat is.

(4) Hasznosítási vagy kutatási engedély [Tvt. 51. §
(1) bekezdés a) pont illetve (3) bekezdés a) pont] hatálya
alá tartozó barlang (barlangszakasz) látogatásához történõ
vagyonkezelõi hozzájárulásról az igazgatóság a hozzájá-
rulás egy példányának megküldésével tájékoztatja az en-
gedélyest.

(5) A látogatás kizárólag a hozzájárulásban rögzített út-
vonalon és létszámmal, az abban foglalt természetvédelmi
feltételek és korlátozások betartásával történhet.

(6) A barlangi túravezetõ kötelezettsége:
a) a barlangba történõ leszállás elõtt – a lehetõségekhez

mérten, a tõle elvárható módon – meggyõzõdni arról, hogy
a túrán részt venni kívánó személy fizikai és mentális álla-
pota, technikai felkészültsége és felszerelése az adott bar-
langi körülményeknek várhatóan megfelel-e,

b) a résztvevõk számára a tervezett barlangtúrával kap-
csolatos természetvédelmi, biztonságtechnikai, élet- és
balesetvédelmi szabályokról a szükséges tájékoztatást



megadni, a szabályok, elõírások megszegése esetén az el-
követõ figyelmét felhívni azok betartására,

c) tájékoztatást adni az általa tervezett túraútvonal ne-
hézségeirõl és veszélyeirõl,

d) a barlangtúra teljes idõtartama alatt gondoskodni a
jogszabályban, látogatási hozzájárulásban, továbbá a bar-
langi túrázás szakmai szabályaiban foglalt elõírások betar-
tásáról,

e) a barlangtúrát úgy lebonyolítani, hogy az a barlang
természetes állapotában kedvezõtlen változást ne idézzen
elõ, formaelemeit, képzõdményeit, üledékkitöltését, vizeit
és levegõjét ne szennyezze, élõvilágát ne zavarja,

f) biztonsági okból vagy bármely a barlangtúrán részt
vevõ személy kérésére a barlangtúrát könnyebbé módosí-
tani, vagy a legrövidebben befejezni,

g) lezárt barlang esetében gondoskodni a barlang kul-
csának felelõs, annak másolását, illetve illetéktelen kézbe
jutását kizáró megõrzésérõl és visszajuttatásáról, valamint
a barlang bejáratának a látogatás idõtartama alatti és a láto-
gatást követõ bezárásáról,

h) a barlang és mûszaki berendezéseinek állapotában
észlelt változásokat, valamint a barlangtúra során bekövet-
kezett rendkívüli eseményeket az igazgatóságnak haladék-
talanul bejelenteni.

(7) A barlangi túravezetõ a barlangba történõ leszállás
elõtt jogosult a barlangi túrán részt venni kívánó személyt
– ha a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek-
nek nem felel meg – a barlangtúrán való részvételbõl ki-
zárni, a barlangtúra során pedig a (3) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározott elõírások megsértése miatt a barlangtú-
rát a legrövidebben befejezni.

(8) A barlangtúrán mindenki saját felelõsségére vesz
részt, de a túravezetõ felelõs a jogszabályokban, a vagyon-
kezelõi hozzájárulásban foglaltak, valamint az élet- és bal-
esetvédelmi, biztonságtechnikai szabályok betartásáért.
Kiskorú személy barlangtúrán szülõjével (törvényes kép-
viselõjével) együtt vagy annak írásos engedélyével vehet
részt.

14. § (1) A vagyonkezelõi hozzájárulás iránti kérelem-
ben meg kell jelölni a kérelmezõ nevét, címét (jogi sze-
mély esetében vezetõjének nevét, a jogi személy székhe-
lyét), a látogatás idõpontját, a látogatáson részt venni kívá-
nó személyek számát, a látogatás célját és útvonalát, a bar-
langi túravezetésért felelõs személy megnevezését, címét,
barlangi túra- vagy kutatásvezetõi igazolványának a
számát.

(2) A vagyonkezelõi hozzájárulás iránti kérelmet a kére-
lem beérkezésétõl számított tizenöt napon belül érdemben
el kell bírálni.

(3) Az igazolt barlangkutató tevékenységet végzõ társa-
dalmi szervezetek, illetve a tanrendben szereplõ foglalko-
zás esetében oktatási intézmények számára az igazgatóság
díjat kizárólag abban az esetben számíthat fel, ha a látoga-
táshoz szakvezetést vagy más közvetlen szolgáltatást biz-
tosít.”

7. §

Az R. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A kutatásvezetõ kötelezettségeire és jogaira – a
(3) bekezdésben meghatározottakon túlmenõen – a barlan-
gi túravezetõ kötelezettségeire és jogaira vonatkozó ren-
delkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni, továbbá a
kutatásvezetõ köteles az engedélyben foglaltaktól eltérõ
munkálatok megkezdése elõtt az engedély módosítását
kérni.”

8. §

Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A barlang vagy barlangszakasz kutatása iránti

engedélykérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ nevét,
címét (jogi személy esetében vezetõjének nevét, a jogi sze-
mély székhelyét), a kutatásvezetõ nevét, címét, kutatásve-
zetõi igazolványának számát, illetve a kutatásvezetõ-he-
lyettesének nevét, címét, kutatásvezetõi igazolványának
számát. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a tervezett
kutatási munka részletes leírását tartalmazó kutatási ter-
vet is.

(2) Természetes személy feltáró kutatás iránti kérelmé-
ben minden esetben köteles kutatásvezetõ-helyettest meg-
jelölni, akinek az e rendelet szerinti barlangi kutatásveze-
tõi képzettséggel vagy a 15. § (2) bekezdés szerinti fel-
mentéssel kell rendelkeznie. A kérelemhez csatolni kell a
kutatásvezetõ-helyettes nyilatkozatát is a megbízatás elfo-
gadásáról.

(3) Feltáró kutatásra vonatkozó engedély csak meghatá-
rozott barlangra adható ki.

(4) A barlangi kutatási engedély jogosultja a kutatás
elõrehaladásáról köteles a kutatási engedélyben meghatá-
rozott idõszakonként és szempontok szerint tájékoztatni a
felügyelõséget és az igazgatóságot (kutatási jelentés). Ha a
kutatási engedély másként nem rendelkezik, a kutatási je-
lentést évenként, a tárgyévet követõ év február 15-éig kell
benyújtani, melyet a felügyelõség – az igazgatóság útján –
30 napon belül továbbít a Nyilvántartás számára. A jelen-
tési kötelezettség elektronikus formában is teljesíthetõ.

(5) Új barlang, barlangszakasz felfedezésére vonatkozó
bejelentést az igazgatóság 5 napon belül köteles továbbíta-
ni a Nyilvántartásnak.

(6) Az engedélyes adataiban, valamint a kutatásvezetõ
vagy a kutatásvezetõ-helyettes személyében bekövetke-
zett változásról az engedély jogosultja köteles – a változás
megtörténtétõl számított 8 napon belül – a felügyelõséget
tájékoztatni.

(7) A Tvt. 51. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatá-
rozott tevékenységekre vonatkozó engedélyt határozott
idõtartamra, de legfeljebb öt évre lehet kiadni.
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(8) A Tvt. 51. §-ának (1) és (3) bekezdésében meghatá-
rozott tevékenységekre vonatkozó engedély érvényességi
idõtartama legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható, ha a jo-
gosult a meghosszabbítás iránti kérelmet a (8) bekezdés-
ben meghatározott idõtartam lejárta elõtt beadja, és a meg-
hosszabbítás természetvédelmi vagy más közérdeket nem
sért.”

9. §

(1) Az R. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A sikeres vizsgát tett személyt a Minisztérium a
vizsgabizottság írásbeli tájékoztatásának kézhezvételét
követõ nyolc napon belül – amennyiben azt az érintettek
azonosító adataik és fényképük benyújtásával kérelme-
zik – sorszámozott, arcképes barlangi túravezetõi vagy
barlangi kutatásvezetõi igazolvánnyal látja el. Az igazol-
ványok mintáját e rendelet 4. számú melléklete tartalmaz-
za. Amennyiben az igazolvány kiállításra kerül, az abban
feltüntetett adatokat az érintettek hozzájárulásával a Mi-
nisztérium a jogosultság megszûnéséig nyilvántartja.”

(2) A rendelet 17. §-a a következõ (6)–(9) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam-
ban, továbbá az olyan államban megszerzett barlangi túra-
vezetõi, illetve kutatásvezetõi képzettség, amelynek ál-
lampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés
alapján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapo-
dásban részes állam állampolgárával azonos jogállást él-
vez, a magyar képzettséggel egyenértékûnek minõsülhet.
Az ilyen képzettséggel rendelkezõ személy a Minisztéri-
umnál a képzettségét igazoló dokumentum bemutatásával
kérheti annak az (5) bekezdésben meghatározott igazol-
vánnyal azonos hatályúként történõ elismerését.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott képzettség elis-
merésérõl a Minisztérium dönt szükség esetén az egyedi
esetben megállapított különbözeti vizsga elõírásával.

(8) Barlangi tevékenységgel összefüggésben kiszabott
természetvédelmi bírság, ilyen tevékenységgel összefüg-
gésben elkövetett természetvédelmi szabálysértés vagy
természetkárosítás bûncselekménye esetén a jogerõsen fe-
lelõsségre vont barlangi túravezetõ, illetve barlangi kuta-
tásvezetõ köteles a vizsgát megismételni. A vizsga megis-
métléséig ezen személy barlangi túravezetõi, illetve bar-
langi kutatásvezetõi tevékenységet nem gyakorolhat.

(9) A vizsga megismétlésére legkorábban
a) természetvédelmi bírság esetén az errõl szóló hatá-

rozat jogerõre emelkedését követõ 1 év,
b) szabálysértés esetén az errõl szóló határozat jogerõre

emelkedését követõ 2 év,

c) természetkárosítás bûncselekménye esetén az errõl
szóló ítélet jogerõre emelkedését követõ 5 év
leteltével kerülhet sor.”

10. §

A rendelet a 17. §-t követõen a következõ
17/A–17/D. §-okkal egészül ki:

„A barlangi búvármerülés feltételei

17/A. § (1) Barlangi búvármerülésre az a természetes
vagy jogi személy kaphat engedélyt, aki vagy akinek a me-
rülésért felelõs személye (a továbbiakban együtt: merülés-
vezetõ) rendelkezik a külön törvény1 hatálya alá tartozó
sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség)
által elismert barlangi búvár és merülésvezetõ képzettség-
gel, és a tervezett merülést is õ vezeti.

(2) A barlangi búvármerülésben kizárólag búvársportra
vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolással és
barlangi búvárkodásra kiterjedõ egyéni biztosítással, to-
vábbá – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – bar-
langi búvár képzettséggel rendelkezõ személyek vehetnek
részt.

(3) Barlangi búvár képzettséggel nem rendelkezõ sze-
mély barlangi búvármerülésben kizárólag e képzettség
megszerzése céljából, a 17/D. §-ban meghatározott külön
elõírások szerint vehet részt.

(4) A merülésben mindenki saját felelõsségére vesz
részt, de a merülésvezetõ felelõs a jogszabályokban és a
merülési engedélyben, valamint a szakszövetség merülési
szabályzatában és a merülési tervben foglaltak betartásá-
ért.

(5) A merülésvezetõ kötelezettségeire és jogaira a bar-
langi túravezetõ kötelezettségeire és jogaira vonatkozó
rendelkezéseket kell értelemszerûen alkalmazni, továbbá a
merülésvezetõ köteles

a) a merülés elõtt meggyõzõdni arról, hogy a merülés-
ben részt venni kívánó személy a (2) bekezdésben – illetõ-
leg oktató merülés esetében a (3) bekezdésben – foglalt
feltételeknek megfelel-e,

b) az általa a merülési szabályzatban foglaltak szerint
elkészített és a résztvevõkkel aláíratott részletes merülési
és mentési tervet a helyszínen tartani, és azokat az ellenõr-
zésre jogosult személy kérésére bemutatni.

(6) A barlangi búvármerülésben – a merülésvezetõt is
beszámítva – legalább 2 fõ merülõ búvárnak és 1 fõ, azon-
nali beavatkozásra (merülésre) készen a mentési tervben
meghatározott helyen várakozó biztosító búvárnak kell
részt vennie.

(7) A merülés során bekövetkezõ baleset esetén az igaz-
gatóságot haladéktalanul értesíteni kell.

1 A sportról szóló 2004. évi I. törvény.
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(8) Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazda-
sági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam-
ban, továbbá az olyan államban megszerzett barlangi bú-
vár és merülés-vezetõi képzettség, amelynek állampolgára
az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem részes
állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban ré-
szes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, a ma-
gyar képzettséggel egyenértékûnek minõsülhet. Az ilyen
képzettséggel rendelkezõ személy a szakszövetségnél a
képzettségét igazoló dokumentum bemutatásával kérheti
annak az (1) bekezdésben meghatározott képzettséggel
azonos hatályúként történõ elismerését.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott képzettség elis-
merésérõl a szakszövetség dönt szükség esetén az egyedi
esetben megállapított különbözeti vizsga elõírásával.

17/B. § (1) A 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatá-
rozott kutatás céljából végzendõ búvármerülés esetén a
merülésvezetõnek barlangi kutatásvezetõi képzettséggel is
rendelkeznie kell, vagy – amennyiben a 15. § (2) bekez-
désben meghatározott eseti felmentés feltételei nem állnak
fenn – a merülésben ilyen képzettségû személynek is részt
kell vennie.

(2) Kutatási célú barlangi búvármerülés iránti engedély-
kérelemben a 16. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenõ-
en meg kell jelölni a merülésben részt vevõ személyek szá-
mát, valamint a kutatásvezetõ barlangi búvárigazolványá-
nak és a merülésvezetõ merülésvezetõi igazolványának
számát.

(3) A kutatási célú barlangi búvármerülésekre egyebek-
ben a 16. § elõírásait kell értelemszerûen alkalmazni.

17/C. § (1) A 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatá-
rozott látogatás céljából barlangi búvármerülés – feltéve,
hogy a merülésben részt vevõ személyek mindegyike ren-
delkezik barlangi búvár képzettséggel – kizárólag az e ren-
delet 5. számú mellékletének A) pontjában felsorolt bar-
langokban, az ott megjelölt gyakorisággal végezhetõ.

(2) Az igazgatóság vagyonkezelõi hozzájárulásával lá-
togatható barlangban, barlangszakaszban végzendõ, láto-
gatási célú merülés esetén, amennyiben a merülés helyszí-
nének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges, a
merülésvezetõnek barlangi túravezetõ vagy barlangi kuta-
tásvezetõ képzettséggel is rendelkeznie kell, vagy a részt-
vevõket a merülés helyszínéig ilyen képzettséggel rendel-
kezõ személynek kell kísérnie.

(3) Látogatási célú barlangi búvármerülés iránti enge-
délykérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ nevét, címét
(jogi személy esetében vezetõjének nevét, a jogi személy
székhelyét), a merülés célját, helyszínét és útvonalát, a me-
rülés kezdetének és befejezésének tervezett idõpontját, a
merülésben részt venni kívánó személyek névsorát, a me-
rülésvezetõ nevét, címét, barlangi búvár- és merülésveze-
tõi igazolványának számát, valamint – a (2) bekezdés sze-
rinti esetben – barlangi túra- vagy kutatásvezetõi igazolvá-

nyának számát, illetõleg a kísérõ személy nevét és barlangi
túra- vagy kutatásvezetõi igazolványának számát.

(4) Látogatási célú barlangi búvármerülésre engedély
csak meghatározott idõpontra adható.

17/D. § (1) Barlangi búvár képzettség megszerzésére
irányuló barlangi búvármerülés, ideértve a tevékenységgel
történõ eseti ismerkedést is (a továbbiakban együtt: búvár-
oktatás) kizárólag az e rendelet 5. számú mellékletének
B) pontjában felsorolt barlangokban, az ott megjelölt gya-
korisággal végezhetõ, feltéve, hogy az oktatás céljára
igénybe vett útvonal szilárdan rögzített vezetõkötéllel van
ellátva.

(2) Búvároktatási célú barlangi búvármerülésben okta-
tottként kizárólag legalább nyíltvízi haladó búvár képzett-
séggel rendelkezõ személy vehet részt.

(3) Az oktató merülés vezetõjének a szakszövetség által
elismert barlangi búvároktatói képzettséggel, érvényes fe-
lelõsségbiztosítással és oktatói tevékenységének folytatá-
sához a szakszövetség által kiadott elõzetes hozzájárulás-
sal kell rendelkeznie.

(4) Búvároktatás céljára történõ barlanghasznosítás
iránti engedélykérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ
nevét, címét (jogi személy esetében vezetõjének nevét, a
jogi személy székhelyét), a merülés tervezett helyszínét,
útvonalát, idõtartamát és gyakoriságát, a merülésben egy-
idejûleg részt vevõ személyek számát, a merülés vezetõjé-
nek nevét, címét, barlangi búvár- és búvároktatói igazolvá-
nyának, valamint oktatói felelõsségbiztosításának a szá-
mát. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a tervezett te-
vékenység részletes leírását tartalmazó tervet, valamint a
merülés vezetõjének oktató tevékenysége végzéséhez a
szakszövetség által kiadott elõzetes hozzájárulás máso-
latát.”

11. §

Az R. 18. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

(Barlang, barlangszakasz kiépítése körébe tartozik a
barlang védelmét, kutatását, a barlangban történõ közle-
kedést vagy egyéb hasznosítási célt szolgáló mûtárgy, mû-
szaki létesítmény tartós elhelyezése, illetve az ezek létesíté-
séhez, fenntartásához kapcsolódó tevékenységek, melyek a
következõk:)

„g) az ismert barlang, barlangszakasz mesterséges vá-
gattal történõ megnyitása, valamint ismert barlangok, bar-
langszakaszok között mesterséges átjáró létesítése.”

12. §

Az R. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.



13. §

Az R. 3. számú melléklete II. pontjának 3. alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. Az összóraszámból mindkét képzés esetében 50%
elmélet, 50% gyakorlat.”

14. §

Az R. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

15. §

Az R. e rendelet 3. számú melléklete szerinti 5. számú
melléklettel egészül ki.

16. §

E rendelet a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg az R. 8. §-ának (1) bekezdése hatályát
veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez]

Az igazgatóság hozzájárulásával látogatható
barlangok köre

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terü-
letén

Almási-zsomboly
Baradla-barlang (látogatók számára nem megnyitott

szakaszok)
Baradla-Hosszú-Alsóbarlang
Baradla-tetõi-zsomboly
Bába-völgyi 2. sz. víznyelõ barlangja
Béke-barlang (látogatók számára nem megnyitott sza-

kaszok)
Csapás-tetõi-barlang
Csörgõ-forrásbarlang
Danca-barlang
Esztramosi Felsõ-táró 2. sz. ürege
Esztramosi (Földvári)-barlang
Frank-barlang
Hosszú-tetõi-barlang
Imolai-ördöglyuk

Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelõbarlang
Kopasz-vigasz-barlang
Kossuth-barlang
Magas-tetõi-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi 1. sz. barlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Rákóczi 2. sz. barlang
Rákóczi 3. sz. barlang
Rákóczi-oldaltáró barlangja
Rejtek-zsomboly
Szabadság-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly
Széki-zsomboly
Teresztenyei-forrásbarlang
Vass Imre-barlang (látogatók számára nem megnyitott

szakaszok)
Vecsem-bükki-zsomboly

2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területén

Bükk hegység

Anna-barlang (látogatók számára nem megnyitott sza-
kaszok)

Balekina-barlang
Bányász-barlang
Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (látogatók számára

nem megnyitott szakaszok)
Borókás-tebri 2. sz. víznyelõbarlang
Borókás-tebri 4. sz. víznyelõbarlang
Bronzika-barlang
Diabáz-barlang
Diósgyõr-tapolcai-barlang (a fürdõ céljára nem haszno-

sított szakaszok)
Esztáz-kõi-barlang (látogatók számára nem megnyitott

szakaszok)
Fecske-lyuk
Fekete-barlang
Garadna-forrásbarlang
Gyurkó-lápai-barlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Hajnóczy-barlang
Három-kúti-barlang
Hillebrand Jenõ-barlang (látogatók számára nem meg-

nyitott szakaszok)
István-lápai-barlang
Jáspis-barlang
Kis-kõháti-zsomboly
Kõ-lyuk (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Lilla-barlang (látogatók számára nem megnyitott szaka-

szok)
Létrási-vizesbarlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Mexikó-völgyi-víznyelõbarlang
Nagykõmázsa-oldali-zsomboly
Pénz-pataki-víznyelõbarlang
Spejzi-barlang
Szalajka-forrásbarlang
Szamentu-barlang
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Szeleta-zsomboly
Szent István-barlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Szepesi-Láner-barlangrendszer
Szirén-barlang
Tatár-árki-barlang
Vár-tetõi-barlang
Vesszõs-gerinci-barlang
Vénusz-barlang (látogatók számára nem megnyitott

szakaszok)
Viktória-barlang

Cserhát hegység

Felsõpetényi-barlangok
Nézsai-víznyelõbarlang

Mátra hegység

Csörgõ-lyuk

3. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság mûködési te-
rületén

Bakony hegység

Alba Regia-barlang

Budai-hegység

Bagyura-Harcsaszájú-Kis-Hideglyuk-barlangrendszer
Barit-barlang
Bátori-barlang
Bekey-barlang
Budai Vár-barlang (látogatók számára nem megnyitott

szakaszok)
Ferenc-hegyi-barlang
Gellért-hegyi-aragonit-barlang
Hideg-lyuk
József-hegyi-barlang
József-hegyi 2–3. sz. barlang
Látó-hegyi-barlang
Molnár János-barlang
Ördögárok utcai-barlang
Pálvölgyi-Mátyáshegyi-barlangrendszer (látogatók szá-

mára nem megnyitott szakaszok)
Rácskai-barlang
Solymári-ördöglyuk (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Szemlõ-hegyi-barlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Tábor-hegyi-barlang

Gerecse hegység

Angyal-forrási-barlang
Babál-barlang
Bajóti Büdös-lyuk
Bartha-kút-barlang
Dorogi 9. és 10. sz. kaverna
Gorba-tetõi-barlang
Jura-zsomboly
Kálvária-hegyi 1. és 2. sz. barlang

Keselõ-hegyi-barlang
Keselõ-hegyi 2., 4., 11. és 21. sz. barlangok
Kullancsos-barlang
Lábatlani Sárkány-lyuk
Legyes-barlang
Lengyel-barlang
Megalodus-barlang
Öreg-kõi 1. sz. zsomboly
Pisznice-barlang
Pisznicei Határ-barlang
Pisznicei-zsomboly
Tokodi vízakna hasadékbarlangja
Tükör-forrási-barlang
Tûzköves-barlang
Veres-hegyi-barlang
Vértes László-barlang

Naszályi-rög

Naszályi-víznyelõbarlang
Násznép-barlang (lezárt szakaszok)
Nincskegyelem-aknabarlang

Pilis hegység

Ajándék-barlang
Amazonok-barlangja
Amfiteátrum-barlang
Arany-lyuk
Ariadne-barlang
Kis-Strázsahegyi-hasadékbarlang
Leány-Legény-barlangrendszer
Nagy-Somlyóhegyi-barlang
Papp Ferenc-barlang
Pilis-barlang
Pomázi Felsõ-barlang
Porhintõ-barlang
Róka-hegyi-barlang
Sátorkõpusztai-barlang (látogatók számára nem meg-

nyitott szakaszok)
Strázsa-hegyi barlang (lezárt szakaszok)
Szabó József-barlang
Szent Özséb-barlang
Szoplaki-ördöglyuk
Ürömi-víznyelõbarlang

Vértes hegység

Gánti-barlang
Vértessomlói-barlang

Visegrádi-hegység

Széchy Dénes-barlang

4. Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terü-
letén

Bakony hegység

Bükkös-árki-barlang
Bongó-zsomboly
Csengõ-zsomboly
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Csipkés-zsomboly
Diófás-zsomboly
Hajszabarnai-barlang
Háromkürtõ-zsomboly
Jubileum-zsomboly
Károlyházi-zsomboly
Kõris-hegyi-ördöglik
Pipa-zsomboly
Szelelõ-lyuk
Szentgáli-kõlik
Tábla-völgyi-barlang
Tûzköves-hegyi-barlang

Keszthelyi-hegység

Acheron-kútbarlang
Cserszegtomaji-kútbarlang
Csodabogyós-barlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)
Döme-barlang
Edericsi Szél-lik
Jakucs László-barlang

Tapolcai-medence

Berger Károly-barlang
Tapolcai Kórház-barlang (a gyógyászati célra nem

hasznosított szakaszok)
Tapolcai-tavasbarlang (látogatók számára nem megnyi-

tott szakaszok)

5. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mûködési
területén

Mecsek hegység

Abaligeti-barlang (nem megnyitott szakaszok)
Büdös-kúti-zsomboly
Duó-zsomboly
Jószerencsét-aknabarlang
Korall-zsomboly
Madárka-zsomboly
Mánfai-kõlyuk
Mészégetõ-források barlangja (látogatók számára nem

megnyitott szakaszok)
Orfûi Vízfõ-barlang
Remény-zsomboly
Spirál-víznyelõbarlang
Szuadó-völgyi-víznyelõbarlang (látogatók számára

nem megnyitott szakaszok)
Tettyei-forrásbarlang
Trió-barlang
Vásáros úti-zsomboly

Villányi-hegység

Beremendi-kristálybarlang
Nagyharsányi-kristálybarlang

6. Fertõ–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság mûködési
területén

Szárhalmi-barlang
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2. számú melléklet a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelethez

[4. számú melléklet a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez]

A barlangi túravezetõi és a barlangi kutatásvezetõi igazolványok mintája
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3. számú melléklet
a 3/2007. (I. 22.) KvVM rendelethez

[5. számú melléklet
a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelethez]

A) A látogatási célú barlangi búvármerülésre igénybe
vehetõ barlangok köre

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terü-
letén:

Baradla Rövid-Alsóbarlang elsõ zárt (4. számú) szifon-
ja (gyakorisági korlátozás nélkül)

2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terüle-
tén:

Szalajka-forrásbarlang (legfeljebb 5×2 fõ/nap)

3. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság mûködési te-
rületén:

Molnár János-barlang (legfeljebb 10 fõ/nap)
Rácz-fürdõi-forrásbarlang (legfeljebb 3 fõ/hét)

4. Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terü-
letén:

Halász Árpád-barlang (legfeljebb 2×2 fõ/nap)
Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 10 fõ/nap)
Tapolcai Kórház-barlang (legfeljebb 4 fõ/nap)
Tapolcai-tavasbarlang (legfeljebb 20 fõ/nap)

5. Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mûködési
területén:

Abaligeti-barlang (legfeljebb 3×3 fõ/nap)

B) A búvároktatás céljára igénybe vehetõ barlangok
köre

1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terü-
letén:

Baradla Rövid-Alsóbarlang elsõ zárt (4. számú) szifon-
ja (gyakorisági korlátozás nélkül)

2. Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság mûködési te-
rületén:

Molnár János-barlang (legfeljebb 10 fõ/nap)
Rácz-fürdõi-forrásbarlang (legfeljebb 3 fõ/hét)

3. Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság mûködési terü-
letén:

Hévízi-forrásbarlang (legfeljebb 10 fõ/nap)
Tapolcai-tavasbarlang (legfeljebb 20 fõ/nap)

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2007. (II. 21.) KvVM

rendelete
az egységes környezethasználati engedélyhez kötött

tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj
megfizetésének részletes szabályairól

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés b) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, valamint a környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben – a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § b) pontjában megjelölt feladatkörében eljáró pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A külön jogszabály alapján folytatott egységes kör-
nyezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekre vo-
natkozóan a külön jogszabályban a tárgyévre megállapí-
tott felügyeleti díjat a környezethasználónak egy összeg-
ben kell átutalási megbízással teljesíteni az illetékes kör-
nyezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: felügyelõség)
Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet mellékleté-
ben meghatározott elõirányzat-felhasználási számlájára.

(2) Az átutalási megbízáson a közlemény rovatban fel
kell tüntetni a befizetés jogcímét.

(3) Amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat
nem fizeti meg az (1) bekezdésben meghatározott idõpon-
tig, a felügyelõség a határidõ lejártát követõ 8 napon belül
fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megál-
lapító határozatot bocsát ki.

2. §

A befizetett felügyeleti díjról a felügyelõség számlát
állít ki és a befizetését követõ harminc napon belül meg-
küldi a környezethasználónak.

3. §

(1) A felügyeleti díj fizetési kötelezettség teljesítésérõl
a felügyelõség nyilvántartást vezet.

(2) A felügyeleti díjak nyilvántartására és elszámolására
– az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett –
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezeté-
si kötelezettségeinek sajátosságairól szóló jogszabály elõ-
írásait kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek elõirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sor-
szám

Eljáró szerv
Elõirányzat-felhasználási számlák

megnevezése

1. Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség 10032000-00287261-00000000

2. Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10033001-01711899-00000000

3. Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10032000-01711806-00000000

4. Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10029008-01711882-00000000

5. Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10024003-01711837-00000000

6. Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10047004-01711947-00000000

7. Felsõ-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10044001-01711923-00000000

8. Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10027006-01711868-00000000

9. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 10034002-01711916-00000000

10. Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10045002-01711930-00000000

11. Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség 10028007-01711875-00000000

12. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 10032000-01468216-00000000
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2007. (II. 23.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása,

illetve felügyelete alá tartozó szervek
fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. §-ának (3) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetér-
tésben – az Nbtv. 71. §-ának (3) bekezdésére figyelemmel
a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumra és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervekre terjed ki.

2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott szerveknél a fontos és
bizalmas munkaköröket, továbbá a biztonsági ellenõrzés
szintjét az Nbtv. 2. számú mellékletének 18. pontjában
foglaltak alapján e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Amennyiben a fontos és bizalmas munkakört betöltõ
személy a melléklet I/1. és I/2. pontja alapján is biztonsági
ellenõrzésre kötelezett, esetében a magasabb szintû ellen-
õrzést kell lefolytatni.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének idõpontjában az e ren-
deletben meghatározott fontos és bizalmas munkakört
betöltõ személy nemzetbiztonsági ellenõrzését – amennyi-
ben legalább a melléklet szerinti ellenõrzési szintû érvé-



nyes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkezik – leg-
késõbb a hatálybalépést követõ harmadik hónap utolsó
napjáig kell kezdeményezni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas

munkaköreinek megállapításáról és a nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintjérõl szóló 11/2006. (II. 24.) KvVM ren-
delet.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet az 5/2007. (II. 23.) KvVM rendelethez

Szervezet és munkakörök
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

I. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban:

I/1. – kabinetfõnök C
– politikai fõtanácsadó, tanácsadó B
– miniszteri fõtanácsadó, tanácsadó B
– fõosztályvezetõ-helyettes B
– titokvédelmi felügyelõ C
– adatvédelmi megbízott C
– biztonsági megbízott C
– központi TÜK vezetõ C
– titkos ügykezelõ C
– a munkaköri leírása szerint titokvédelmi feladatot ellátó köztisztviselõ és ügykezelõ B

I/2. – Miniszteri Kabinet köztisztviselõje, ügykezelõje B
– állami vezetõ (miniszter, államtitkár, szakállamtitkár) titkárságának köztisztviselõje,

ügykezelõje B
– Ellenõrzési Fõosztály köztisztviselõje, ügykezelõje C
– Humánpolitikai Osztály köztisztviselõje, ügykezelõje C
– Közösségi és Nemzetközi Fõosztály köztisztviselõje B
– Közösségi és Nemzetközi Fõosztály ügykezelõje A
– Tulajdonosi Osztály köztisztviselõje, ügykezelõje C

II. A miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél:

II/1. – az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, gazdasági vezetõje C

– az Országos Meteorológiai Szolgálat elnökhelyettese, fõosztályvezetõje, az elnöki
titkárság ügyintézõje B

– az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség fõigaz-
gatója, gazdasági vezetõje, fõigazgató-helyettesi feladatokat is ellátó fõosztályvezetõje C

– az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség fõosz-
tályvezetõje, helyi adatvédelmi megbízottja, humánpolitikai feladatokat ellátó köztiszt-
viselõje B

– a Vízügyi Központ és Közgyûjtemények fõigazgatója C
– a KvVM Fejlesztési Igazgatósága igazgatója, igazgató-helyettese, fõosztályvezetõje C
– a II/1. pontban felsorolt szervnél a munkaköri leírása szerint titokvédelmi feladatot

ellátó köztisztviselõ és ügykezelõ B

II/2. – a területi szerv igazgatója C



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2007. (II. 28.) KvVM

rendelete
a 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló
2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. szá-
mú mellékletének 2. pontjában, valamint a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló,
a 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendeletben kapott felhatal-
mazás alapján – tekintettel a Kvt. 1. számú mellékletének
IX. fejezet 2. címére – a következõket rendelem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításai-
nak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a telepü-
lési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogo-
sult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igény-
bejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhetõ.

(3) A pályázatokról a Kvt. 5. számú mellékletének
2. pontjában foglaltak szerinti – a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által vezetett – Tárcaközi Bizottság
javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei

2. §

(1) Az az önkormányzat nyújthat be az 1. § (2) bekezdé-
se szerinti pályázatot, amely az alábbi feltételeknek meg-
felel:

a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2007. évre
elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatá-
lyos önkormányzati rendelettel rendelkezik;

b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az
ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és
az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban
igazolja;

c) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült
szennyvízközmû beruházás esetén nem vállalt szerzõdéses
kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a díjhoz költségve-
tési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkor-
mányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;

d) területén a víziközmû, illetve csatornamû üzemelte-
tését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes víz-
jogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató vég-
zi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyújtott
engedély iránti kérelmet és a víziközmû állami vagy ön-
kormányzati tulajdonba való mûszaki átadás-átvételérõl
szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a pá-
lyázatához csatolja;

e) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a la-
kossági célra átvett ivóvíz költsége a 2007. évre hatályos
miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az
ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj figye-
lembevételével meghaladja a nettó 222 Ft/m3 értéket; vagy

f) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás
– ármegállapításnál is elfogadott – 2007. évi várható fajla-
gos ráfordítása meghaladja a nettó 375 Ft/m3 értéket; vagy

g) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más
szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2007.
évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meg-
haladja a nettó 733 Ft/m3 értéket.

(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nettó 222 Ft/m3 fe-
letti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás
miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ.

(3) Támogatás a fajlagos ráfordításokra (Ft/m3) épülõ
díj esetén igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén ak-
kor igényelhetõ támogatás, ha a díj – az összehasonlítható-
ság érdekében – átszámításra került a fajlagos ráfordítások
és a szolgáltatott mennyiség figyelembevételével és az át-
számítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(4) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többténye-
zõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezõs-
sé kell alakítani, az átalakítás módját részletes kalkuláci-
ókkal kell bemutatni.

(5) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszol-
gáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat) a
támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet fi-
gyelembe venni.

(6) Több települést ellátó és a települések tekintetében
átlagráfordítást figyelembe vevõ egységes díjat alkalmazó
szolgáltató esetében településenkénti költségkalkuláció
alapján támogatás nem igényelhetõ.

A pályázat benyújtása

3. §

(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes
Területi Igazgatóságán, a Fõváros és Pest megye esetében
a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán
(a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a Környezetvé-
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delmi és Vízügyi Minisztériumhoz (a továbbiakban: Mi-
nisztérium) kell benyújtani.

(2) A több települést ellátó víziközmû, illetve csatorna-
mû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és te-
lepülésenként összesítve – a gesztor önkormányzat nyújt-
hatja be. A gesztor önkormányzatot az érintett önkormány-
zatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki. Az érintett
települések önkormányzatát a szolgáltató elõzetesen tájé-
koztatja a támogatási igények benyújtásához szükséges
adatokról, illetve kalkulációkról. Valamennyi érintett ön-
kormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében
foglaltaknak, és a pályázathoz valamennyi önkormányzat-
nak csatolnia kell a melléklet szerinti nyilatkozatokat.

(3) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató
esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti
igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban
és összesítve is.

(4) Együttes támogatási igény, illetve egy szolgáltatás-
fajtára vonatkozó támogatási igény esetén a szolgáltató
– vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatás-
ra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell
nyújtani.

(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szüksé-
ges adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé*, valamint le-
tölthetõk a www.kvvm.hu honlapról.

4. §

(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2007.
március 7-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve:
„2007. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támo-
gatási pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (5) bekezdés
szerinti adatlapokat elektronikus formában is meg kell kül-
deni a palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre.

(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése, valamint a helyi
önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok köz-
ponti költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igény-
bevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgála-
táról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet figyelembevételé-
vel megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában sze-
replõ adatok megfelelnek-e a 2. § (1) bekezdésében megfo-
galmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az elõírt do-
kumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon
belüli hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra az
(1) bekezdés szerinti határidõben az Igazgatósághoz,
illetve az e rendelet szerinti formai követelményeknek a

hiánypótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény
nem kerül befogadásra. Errõl az Igazgatóság a pályázót ér-
tesíti.

(5) Az Igazgatóság a hiánypótoltatást követõen a határ-
idõben benyújtott és a formai követelményeknek megfele-
lõ pályázatokat 2007. március 22-ig, két példányban to-
vábbítja a Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5. §

(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása so-
rán figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylõ önkor-
mányzatok területén mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfor-
dításainak kalkulációja összhangban van-e külön jogsza-
bály rendelkezéseivel.

(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett ja-
vaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat, vala-
mint a (4) bekezdés szerinti szöveges indokolásban foglal-
takat veszi figyelembe:

a) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növeke-
dése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 9% le-
het;

b) az értékcsökkenési leírás, illetõleg az azt helyettesítõ
használati díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának,
felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás
számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapí-
tásban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti
díjból a víziközmû fenntartására fordított – mértéket, és
nem haladhatja meg a 120 Ft/m3 értéket;

c) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ
évben elismerthez képest legfeljebb 6,5% lehet;

d) az anyag, anyagjellegû ráfordítások növekedése az
elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 6% lehet;

e) az energiaköltségek növekedése az elõzõ évben elis-
merthez képest legfeljebb 12% lehet;

f) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése
az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 7,5% lehet;

g) amennyiben az ármegállapító külön díjat határoz
meg a nem lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacso-
nyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás; amennyiben ez
nem teljesül, akkor a lakossági díjtámogatás összege ará-
nyosan csökkentésre kerül;

h) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2007.
évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe
vett, a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjaiban meghatározott
küszöbértéket eléri-e; amennyiben ez nem teljesül, a fajla-
gos ráfordítás mértéke csökkentésre kerül a megállapított
díj és a küszöbérték közti különbözettel;

i) az átvett víz esetében a hálózati veszteség aránya
nem haladhatja meg a 18%-ot;

j) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem
haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.
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(3) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt levonást nem
kell érvényesíteni a területfejlesztés kedvezményezett tér-
ségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú mellékle-
te értelmében a területfejlesztés szempontjából leghátrá-
nyosabb helyzetû kistérséghez tartozó, illetve a Korm. ren-
delet 6. § (1) bekezdésében meghatározott települési ön-
kormányzatok esetében.

(4) A fentiektõl eltérõ esetekben a pályázónak részletes
szöveges indokolást kell benyújtani. A szöveges indoklás-
ban foglaltakat a Tárcaközi Bizottság valamennyi pályázat
esetében alkalmazott egységes szempontrendszer alapján
bírálja el.

(5) A támogatás igénylésének feltételeként a 2. § (1) be-
kezdés e)–g) pontjaiban megadott átlagos fajlagos ráfordí-
tási küszöbértékek a támogatás mértékének megítélése te-
kintetében orientáló jellegûek. A Tárcaközi Bizottság a
beérkezett pályázatok megvizsgálása után tesz javaslatot a
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordí-
tásai támogatásának odaítélésénél figyelembe vett tényle-
ges küszöbértékre.

(6) Amennyiben a támogatási keretösszeg mértéke eltér
a bírálati szempontok alapján megítélhetõ támogatások
összesített mértékétõl, a bírálati szempontok alapján meg-
ítélhetõ támogatás összege a támogatási keretösszeg mér-
tékének megfelelõen egységes szorzószámmal módosítás-
ra kerül.

(7) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás
összetevõit – beleértve az üzembe helyezés költségét – kü-
lön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási
tanulmányának megfelelõen.

(8) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása so-
rán figyelembe veszi a támogatást igénylõ önkormányzat
által a 2006. évre vonatkozóan benyújtott pályázat adatai-
nak és a 2006. évben igénybe vett támogatás elszámolásá-
ra vonatkozóan benyújtott adatok eltéréseit.

6. §

(1) A támogatásról a miniszter legkésõbb 2007. április
30-ig dönt.

(2) A támogatás az (1) bekezdés szerinti döntést követõ
8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkor-
mányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat részére.

(3) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pá-
lyázata esetében a gesztor önkormányzat és a szolgáltató
szerzõdést köt, amely rögzíti a szolgáltató adatszolgáltatá-
si kötelezettségét az önkormányzat ellenõrzéséhez szüksé-
ges adatok tekintetében, a központi költségvetéstõl kapott
összeg pontos rendeltetését, továbbá azt, hogy az önkor-
mányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat milyen idõtartamon belül utalja

tovább a szolgáltatónak a hozzá megérkezett teljes támo-
gatási összeget. A továbbutalás tekintetében meghatáro-
zott idõtartam nem haladhatja meg a 15 napot.

(4) A kiutalt összeget az önkormányzat kizárólag a la-
kossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére használhatja fel. A 2006. évre kapott támo-
gatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett
összegekrõl az év végi költségvetési beszámoló keretében
– visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot
adnia az önkormányzatnak.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése

7. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes mó-
dozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybeje-
lentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak,
amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat határozatban kötelezett arra, hogy a településen
élõk részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos
kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák.
A rendelkezésre álló összeg mértékérõl a Tárcaközi Bi-
zottság javaslata alapján a miniszter legkésõbb 2007. ápri-
lis 30-ig dönt.

(2) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekez-
dés szerint jogosult önkormányzat az alábbiak szerint szá-
mítja ki:

T = Szv–Kv,

ahol

T = támogatás mértéke,
Szv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének

(m3) és a legkisebb költség elve alapján érvénye-
síthetõ fajlagos ráfordítás (Ft/m3) szorzata,

Kv = a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének
(m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2. §
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott támoga-
tási küszöbértékének szorzata.

(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szol-
gáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváha-
gyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól 2007. má-
jus 20-áig és 2007. szeptember 30-áig igényelheti.

(4) Az igénybejelentést kettõ eredeti példányban kell
benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az
önkormányzat mellékeli a jogerõs határozatot és a számlák
hitelesített másolati példányait.
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(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormány-
zat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) be-
kezdésnek megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint hogy
az elõírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiány-
pótlásra szólítja fel az önkormányzatot.

(7) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követõen – 8 na-
pon belül, a település kódjának feltüntetésével továbbítja
az igénybejelentéseket egy példányban az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium a 2006. ok-
tóber 15-e után keletkezett és 2007. május 20-áig benyúj-
tott igényeket 2007. július 20-áig, a 2007. szeptember
30-áig benyújtott igényeket 2007. november 20-áig bírál-
ja el.

(8) Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig,
a döntést követõ 8 napon belül egy összegben kerül kiuta-
lásra az önkormányzatok részére.

Záró rendelkezések

8. §

(1) E rendelet alkalmazásában
fajlagos ráfordítás: egy m3 szolgáltatásra jutó költség,

amelyet a 3. § (5) bekezdése szerinti adatlapokon elõírt
szerkezetben, számviteli bizonylatokkal alátámasztható, a
tervezett szolgáltatás mennyiségére és annak várható költ-
ségeire vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani.

(2) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
egyidejûleg a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgál-
tatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl szóló 6/2006.
(II. 7.) KvVM rendelet hatályát veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 6/2007. (II. 28.) KvVM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott .................................................................................................................. település polgármestere igazolom,
hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igény-
lésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak el-
lentételezésérõl szóló KvVM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.

A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõ-testület ............................................ számú
határozatot hozta (1. számú melléklet).

Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmû fenntartására, fej-
lesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
polgármester



2. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alulírott ............................................................................................................. település polgármestere nyilatkozom,
hogy a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomá-
sul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
polgármester

3. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

állami támogatás igénybevételérõl

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy az államilag támogatott szennyvízközmû beruházással összefüggésben a szerzõdéses feltételek között nem
szerepel, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkormányzat.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
polgármester

4. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alulírott .................................................................................................................. település polgármestere igazolom,
hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése megvalósult.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
polgármester
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5. számú nyilatkozat

Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA

ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról

Alulírott ................................................................................................ a szolgáltató szervezet vezetõje nyilatkozom,
hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõzetesen tájékoztattam, az abban foglalt ada-
tok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.

.........................................., .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
a társaság vezetõje

6. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról

Alulírott ............................................................................................................ település polgármestere nyilatkozom,
hogy a 2007. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos
technikai teendõk lebonyolítására a ............................................................. település önkormányzatát meghatalmazzuk.

......................................, .......... év .......... hó .......... nap

................................................................
polgármester
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Függelék a 6/2007. (II. 28.) KvVM rendelet 3. §-ának (5) bekezdéséhez

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 239

1.

város, község utca hsz.

2.

ezer m3 ezer Ft

0,0

3.

4.

5. Az alkalmazott lakossági díj:* ivóvíz-
szolgáltatás

csatorna-
szolgáltatás

kéttényez s:

egytényez s:
* Jelölje X-el a megfelel t.

A támogatott csatorna-szolgáltatást végz  szervezet(ek) ha eltér az ivóvízszolgáltatást végz  szervezett l:

A benyújtott támogatási igény összevontan

c./ telefonszáma:

d./ ügyintéz  neve:

d./ a támogatási igény összeállításáért felel s neve: 

e./ telefonszáma:

b./ címe:

c./ telefonszáma:

a./ neve:

b./ címe:

c./ telefonszáma:

d./ a támogatási igény összeállításáért felel s neve: 

e./ telefonszáma:

a./ neve:

b./ átvett víz

c./ csatornaszolgáltatás

d./  A benyújtott támogatási igény (a+b+c) összesen

A támogatott ívóvíz-szolgáltatást végz  szervezet:

irányítószám

f./ számlavezet  bankjának neve:

a./ ivóvíz-szolgáltatás

g./ számlaszáma:

h./ polgármester neve:

e./ telefonszáma:

b./ címe:

Melléklet

Összesít  adatlap

a 2007. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez

a./ neve:

A támogatási igényt benyújtó önkormányzat (csak a gesztor önkormányzat)

1. tábla
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2. tábla

Szolgáltató neve:

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

vízszolgáltatás csatornaszolgáltatás
a b c d e

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

* Pl. hiányzó engedély esetén, a kérelem benyújtásának ideje, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyel ség megnevezése.

Vízjogi üzemeltetési engedélyek felsorolása

Sor-
szám

Település(rész) neve
Vízjogi üzemeltetési engedély száma

Megjegyzés*
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3. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve

Támogatási
igény

összesen

em3 eFt em3 eFt em3 eFt eFt
a b c d e f g h i

1 0,0

2 0,0

3 0,0

4 0,0

5 0,0

6 0,0

7 0,0

8 0,0

9 0,0

10 0,0

11 0,0

12 0,0

13 0,0

14 0,0

15 0,0

16 0,0

17 0,0

18 0,0

19 0,0

20 0,0

21 0,0

22 0,0

23 0,0

24 0,0

25 0,0

26 0,0

27 0,0

28 0,0

29 0,0

30 0,0

31 0,0

32 0,0

33 0,0

34 0,0

35 0,0

36 0,0

37 0,0

38 0,0

39 0,0

40 0,0

41 Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 A 2007. évre benyújtott támogatási igény településenként

Átvett víz Ivóvíz-szolgáltatás CsatornaszolgáltatásSor-
szám

Település neve
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3.szám

4. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

(ezer m3)

ivóvíz-szolgáltatás csatornaszolgáltatás
saját

termelés-
b l

vásárlás-
ból

összesen
saját

termelés-
b l

vásárlás-
ból

összesen összesen
ebb l:

lakosság-
tól

a b c d e f g h i j k l

1 0,0 0,0
2 0,0 0,0
3 0,0 0,0
4 0,0 0,0
5 0,0 0,0
6 0,0 0,0
7 0,0 0,0
8 0,0 0,0
9 0,0 0,0

10 0,0 0,0
11 0,0 0,0
12 0,0 0,0
13 0,0 0,0
14 0,0 0,0
15 0,0 0,0
16 0,0 0,0
17 0,0 0,0
18 0,0 0,0
19 0,0 0,0
20 0,0 0,0
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* A társvízm re vonatkozóan csak az összesen oszlopokat kell kitölteni.

Sor-
szám

Összesen

A 2007. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás mennyiségének tervezett alakulása

Szolgáltatott ivóvíz Ebb l: lakosság részéreSzolgáltatók megnevezése*

Település neve

Csatornaszolgáltatás
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5. tábla

Ivóvíz-szolgáltató (vásárló) szervezet neve:

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

a b c d e f g h i j

1 0,0 0,0
2 0,0 0,0
3 0,0 0,0
4 0,0 0,0
5 0,0 0,0
6 0,0 0,0
7 0,0 0,0
8 0,0 0,0
9 0,0 0,0

10 0,0 0,0
11 0,0 0,0
12 0,0 0,0
13 0,0 0,0
14 0,0 0,0
15 0,0 0,0
16 0,0 0,0
17 0,0 0,0
18 0,0 0,0
19 0,0 0,0
20 0,0 0,0
21 Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2007. évre vonatkozó ármegállapító rendeletének erre vonatkozó mellékletében meghatározott "átadott vízmennyiség" sávjainak megfelel en.

2007. évi 
fajlagos

ráfordítás (díj), 

Ft/m3
nem lakossági 
felhasználásra

összesen
összesenb l

hálózati
veszteség

A 2007. évi ivóvízvásárlás tervezett alakulása

Sor-
szám lakossági

felhasználásra

A vásárolt ivóvízb l
ellátott települések 

neve

Támogatási
igény,
ezer Ft

(j = i x d)

A  222,- Ft/m3

feletti fajlagos 
ráfordítás (díj), 

Ft/m3

(h - 222,- Ft)

A 2007. évre tervezett ivóvízvásárlás, ezer m3

Az ivóvízet értékesít (átadó) szolgáltató 
szervezet(ek) neve
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6. tábla

Szolgáltató neve:

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Település neve (amennyiben eltér  a ráfordítás kalkulációja):

2006. évi 2006. évi 2007. évi 2007.évi terv/

Sor- támogatási várható, tervezett, 2006. évi

szám igénynél elismert, (e/c)

elismert, Ft/m3  Ft/m3  Ft/m3 %
a c d e f

1 Energiaköltség

2 ebb l: technológiai villamosenergia költsége

3 Vásárolt (átvett) víz költsége*

4 Egyéb anyagköltség

5 Anyagjelleg  szolgáltatás értéke

6 Alvállalkozói teljesítmény értéke

7 Anyagjelleg  ráfordítás összesen (3+4+5+6) 0,0 0,0 0,0

8 Bérköltség

9 Személyi jelleg  ráfordítás, egyéb kifizetés

10 TB járulék

11 Személyi jelleg  ráfordítás összesen (8-10-ig) 0,0 0,0 0,0

12

13 Egyéb költség

14 Egyéb ráfordítás

15 Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege**

16 Rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege**

17 Fajlagos ráfordítás összesen (1+7+11-16-ig)*** 0,0 0,0 0,0

18 Fajlagos vezetékhálózat hossza, m3/km

19

*   Az átvett ivóvíz fajlagos költségét a lakossági felhasználás céljára átvett víz után igényelhet  támogatás csökkent

     hatásával kell figyelembe venni.

** Bevétel-többlet esetén "-", ráfordítás-többlet esetén "+" .

*** Meg kell egyeznie a díjrendeletben elismerttel.

Közm vagyon amortizációja vagy az önkormányzati 
tulajdon használati díja

Fajlagos technológiai villamosenergia-felhasználás, 

kWh/m3

Az ivóvíz-szolgáltatás ráfordításának alakulása

(Amennyiben a szolgáltató által ellátott településeken, vagy annak egy részén azonos a kalkulált ráfordítás, 

Megnevezés

b

akkor csak egy lapot kell kitölteni, ha eltér , akkor településenként kell az adatokat megadni.)
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7. tábla

Csatornaszolgáltatást (átadó) végz  szervezet neve:

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

2007. évi

Település A szennyvíztisztítást végz tisztítás

(átadó) (átvev ) szervezet neve díja

Ft/m3

a b c d e f

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 0,0 0,0

A 2007. évi szennyvízátadás (tisztítási céllal) tervezett alakulása

Sor-
szám lakosságtól

összegy jt tt

A 2007. évre tervezett 

szennyvízátadás, ezer m3

összesen
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8. tábla

Szolgáltató neve:

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Település neve (amennyiben eltér  a ráfordítás kalkulációja):

2006. évi 2006. évi 2007. évi 2007. évi terv/
Sor- támogatási várható, tervezett, 2006. évi
szám igénynél elismert, 

elismert, Ft/m3  Ft/m3  Ft/m3 %
a c d e f

1 Energiaköltség

2 ebb l: technológiai villamosenergia költsége

3 Tisztításra átadott szennyvíz költsége

4 Egyéb anyagköltség

5 Anyagjelleg  szolgáltatás értéke

6 Alvállalkozói teljesítmény értéke

7 Anyagjelleg  ráfordítás összesen (3+4+5+6) 0,0 0,0 0,0

8 Bérköltség

9 Személyi jelleg  ráfordítás, egyéb kifizetés

10 TB járulék

11 Személyi jelleg  ráfordítás összesen (8-10-ig) 0,0 0,0 0,0

12

13 Egyéb költség

14 Egyéb ráfordítás

15 Pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege*

16 Rendkívüli bevételek és kiadások egyenlege*

17 Fajlagos ráfordítás összesen (1+7+11-16-ig)** 0,0 0,0 0,0

18 Kapacitás-kihasználtság***

19 Fajlagos vezetékhálózat hossza, m3/km

20

* Bevétel-többlet esetén "-", ráfordítás-többlet esetén "+" .

** Meg kell egyeznie a díjrendeletben elismerttel.

*** A kapacitás-kihasználtság számítása: csatornázott területen bekötött lakóingatlanok, ill. közületek száma osztva a 

csatornázott terület összes lakásának, ill. közületének számával (rákötési arány).

Közm vagyon amortizációja vagy az 
önkormányzati tulajdon használati díja

Fajlagos technológiai villamosenergia-

felhasználás, kWh/m3

b

A csatornaszolgáltatás ráfordításának alakulása

(Amennyiben a szolgáltató által ellátott településeken, vagy annak egy részén azonos a kalkulált ráfordítás, 
akkor csak egy lapot kell kitölteni, ha eltér , akkor településenként kell az adatokat megadni.)

Megnevezés
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9. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Sor-

sz.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

ivóvíz-
szolgált.

csatorna-
szolgált.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ténylegesentervezett

2006. évi

támogatásnál
elfogadott

Összesít  tábla a 2007. évi lakossági ivóvíz-, és/vagy csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséhez

2007. évre
jóváhagyott  díj

2005. évben 2007. évi 2007. évi

Lakossági szolgáltatás mennyisége, 

Ft/m3ezer m3

Település neve
nem lakosságilakossági

Ft/m3

tervezett

Fajlagos ráfordítás, 

ténylegesen

2006. évi

támogatásnál
elfogadott

2005. évben
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10. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Sor-
szám

Település neve

2007. évi 
tervezett
lakossági
fogyasztás

nem
csatornázott

területen

2007. évi 
tervezett
lakossági
fogyasztás

csatornázott
területen

2007. évre 
tervezett
fajlagos

ráfordítás

2007. évre 
tervezett

"együttes"
fajlagos

ráfordítás,
csatornázott
területen*

Fajlagos
támogatási
igény 2007. 

évre*

Fajlagos
támogatási
igény 2007. 

évre*,
"együttes"
ráfordítás

esetén

2007. évi 
összes

támogatási
igény*

ezer m3 ezer m3  Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 ezer Ft
a b c d e f g h i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Összesen 0,0 0,0 0,0

*  Amennyiben valamelyik csatornázott településnél a csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordítása nem éri el  a 358,- Ft/m
3

értéket,

  az ivóvíz-szolgáltatás fajlagos támogatási igényét és a támogatási igény összegét a következ k szerint kell megállapítani:

1. Az ivóvíz-szolgáltatás mennyiségét ketté kell választani:

                  a/1. ivóvíz-szolgáltatás nem csatornázott területen (c oszlop)

                  a/2. ivóvíz-szolgáltatás csatornázott területen (d oszlop)

2. A 2007. évi fajlagos támogatási igény:

                  b/1. a nem csatornázott területen = (ivóvíz 2007. évi tervezett fajlagos ráfordítása "e  oszlop") - (375,- Ft),

                  b/2. a csatornázott területen = (ivóvíz- és csatornaszolgáltatás együttes ráfordítása "f oszlop")  - (733,- Ft)

3. A 2007. évi támogatási igény összegének kiszámítása (i oszlop):

                  c/1. nem csatornázott területen = ("a/1." lakosság ivóvíz fogyasztása "c oszlop") x ("b/1." a fajlagos 

                        támogatási igénnyel "g oszlop") +

                  c/2. csatornázott területen = ("a/2." lakosság ivóvíz fogyasztása "d oszlop") x ("b/2." fajlagos 

                        támogatási igénnyel /együttes ráfordítás esetén/ "h oszlop")

A táblázatban csak a támogatást kér  önkormányzatok adatai szerepelhetnek !

Összesít  tábla a 2007. évre igényelt ivóvíz-szolgáltatás támogatásáról
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11. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Sor-
szám

Település neve

2007. évi 
tervezett
lakosság
részére
végzett

szolgáltatás

2007. évre 
tervezett
fajlagos

ráfordítás

2007. évre 
tervezett

"együttes"
fajlagos

ráfordítás

Fajlagos
támogatási
igény 2007. 

évre*

Összes
támogatási
igény 2007. 

évre*

ezer m3 Ft/m3 Ft/m3  Ft/m3 ezer Ft
a b c d e f g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Összesen 0,0 0,0

* Amennyiben valamelyik csatornázott településnél az ivóvíz-szolgáltatás fajlagos ráfordítása nem éri  el a 375,-Ft/m
3

     értéket, a szennyvízelvezetési szolgáltatás fajlagos támogatási igényét és a támogatási igény összegét a következ k

    szerint kell megállapítani:

   1. 2007. évi fajlagos támogatási igény (f oszlop):

            (ivóvíz-szolgáltatás 2007. évi fajlagos ráfordítása) + (a szennyvízelvezetési 

            szolgáltatás 2007. évi tervezett ráfordítása) - ( 733,- Ft) 

2. A támogatási igény összegének kiszámítása (g oszlop):

(lakosság részére végzett csatornaszolgáltatás " c oszlop" ) x (a fajlagos támogatási igény  "f oszlop" )

A táblázatban csak a támogatást kér  önkormányzatok adatai szerepelhetnek !

Összesít  tábla a 2007. évi csatornaszolgáltatás támogatásáról
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3.szám
12. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Sor- Település neve

szám

a b c d e f g h i* j*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Összesen 0,0 0,0 0,0

* Az Alacsony közületi díjból adódó levonás nélkül

2006. évi 
várható lakossági 
ivóvíz mennyiség 

és a várható
ráfordítás alapján 

számolt támo-
gatás, ezer Ft 
(j=d*(g+f-e))

2006.évi 2006. évi 
várható lakossági
ivóvíz mennyiség 

és az elismert
ráfordítás alapján 

számolt támo-
gatás, ezer Ft 

(i=d*g)

2006. évben megítélt
támogatás

A 2006. évben igénybe vett  lakossági ivóvíz-szolgáltatási támogatás elszámolása

várható
fajlagos

ráfordítás,

Ft/m3
fajlagos értéke, 

Ft/m3

összege
összesen,
ezer Ft 

Lakosság részére értékesített 
ivóvíz mennyisége,

ezer m3

támogatási
igényben
elismert

2006. évi 
várható

elismert
fajlagos

ráfordítás,

Ft/m3
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13. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Sor- Település neve

szám elismert várható

Ft/m3  Ft/m3

a b c d e f g h i j

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A 2006. évben igénybe vett  lakosság részére végzett szennyvízelvezetési szolgáltatási támogatás elszámolása

összege
összesen,
ezer Ft

2006. évi 
várható

szolgáltatási
mennyiség és az 

elismert
ráfordítás alapján 

számolt támo-
gatás, ezer Ft

(i=d*g)

Lakosság részére végzett 
2006. évben megítélt támogatásszennyvízelvezetési

szolgáltatás, ezer m3

támogatási
igényben
elismert

2006. évi 
várható

fajlagos értéke, 

Ft/m3

2006.évi

fajlagos ráfordítás

2006. évi 
várható

szolgáltatási
mennyiség és a 

várható
ráfordítás alapján 

számolt támo-
gatás, ezer Ft 
(j=d*(g+f-e))
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14. tábla

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

Sor-
szám

támogatási
igényben
elismert

2006. évi 
várható

a b c d e f g h i j

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0

Lakossági ivóvíz-szolgál-
tatáshoz vásárolt ivóvíz 

mennyisége, ezer m3

A vásárolt víz 
2006.évi díja 
(ÁFA nélkül), 

vagy
ráfordítása,

Ft/m3

2006. évi várható 
lakossági ivóvíz-

szolgáltatás alapján 
jogszer en

igénybevehet
támogatás, ezer Ft

A 2006. évben ivóvíz vásárlására igénybe vett támogatás elszámolása

fajlagos

értéke, Ft/m3

összege
összesen,
ezer Ft

2006. évben megítélt 
támogatás

Az ivóvizet értékesít

szolgáltató szervezet neve vízbázis neve

A vásárolt vízb l
ellátott települések 

neve
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Ellen rz  lista

Az igénybejelent  önkormányzat neve:

A pályázatnak az alábbi sorrendben a következ ket kell tartalmaznia:

Sor-
szám

Megnevezés db

1 A melléklet táblázatai, megfelel  módon kitöltve

2

A kérelem szöveges indoklását (a 2006. évben elismerthez képest 9%-ot
meghaladó fajlagos ráfordítás-növekedés esetén az indoklásnak ki kell térnie
valamennyi költségtényez emelkedésének részletes bemutatására;
többtényez s díjak esetén az átszámítás módját is be kell mutatni részletes
számításokkal!)

3
1. sz. nyilatkozat – a nem állami tulajdonú víziközm b l ellátott települések
önkormányzatai részér l

4
2. sz. nyilatkozat – az állami tulajdonú víziközm b l ellátott települések
önkormányzatainak részér l

5

3. sz. nyilatkozat – az államilag támogatott szennyvízközm beruházással
összefüggésben a beruházást koordináló önkormányzat nyilatkozatát, hogy a
szerz déses feltételek között nem szerepel, hogy az érintett települések öt éven
belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe

6
4. sz. nyilatkozat – a település polgármesterének igazolása, hogy a
szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának
bekötése megvalósult

7

5. sz. nyilatkozat – a szolgáltató szervezet azon nyilatkozata, amelyik azt
tartalmazza, hogy az állami tulajdonú m vekb l ellátott települések
önkormányzatait a település számára igényelhet támogatásról el zetesen
tájékoztatta

8 6. sz. nyilatkozat – a gesztor önkormányzat meghatalmazásáról

9
Önkormányzati tulajdonú víziközm vek esetén a díjrendeletet, amely
tartalmazza a 2007. évre megállapított díjakat

10
Önkormányzati tulajdonú víziközm b l történ ivóvízátvétel esetén az ivóvíz-
értékesítési szerz dés másolatát, vagy az átadó fél árhatóságának igazolását az
ivóvízátadás tervezett mennyiségér l és díjáról

11
A szennyvíz tisztítására kötött szerz dés másolata, amely tartalmazza a
tisztítás díját

12
A társszolgáltató szervezet írásos igazolása a ráfordítások alakulásáról
valamint a szolgáltatás tervezett mennyiségér l

15. tábla



Kormányhatározatok

A Kormány
2020/2007. (II. 13.) Korm.

határozata
az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére
szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló

1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott
károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap
létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez

elfogadott 2003. évi jegyzõkönyv,
valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal

kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló
1992. évi egyezmény részes államává váláshoz

szükséges bejelentésrõl

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a Magyar Köztársaság az
olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló
nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyez-
mény és az olajszennyezéssel okozott károk megtéríté-
sére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló
1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzõ-
könyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal
kapcsolatos polgári jogi felelõsségrõl szóló 1992. évi
egyezmény (a továbbiakban: szerzõdések) részes álla-
mává váljon;

2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kije-
lölt személyt, hogy a szerzõdéseknek – a csatlakozásról
szóló rendelkezéseiknek megfelelõen – a Magyar Köztár-
saság részes állammá válásához szükséges csatlakozásról
szóló okiratokat helyezze letétbe;

3. elfogadja a szerzõdések kihirdetésérõl szóló törvény-
tervezetet, és elrendeli a szerzõdések szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ
benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány a gaz-
dasági és közlekedési minisztert jelöli ki.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2024/2007. (II. 20.) Korm.

határozata
az Alkotmánybíróság és az Országgyûlés döntéseibõl

adódó egyes feladatokról
(kivonatos közlés)

I.

5. Az Alkotmánybíróság 73/2006. (XII. 15.) AB hatá-
rozatában megállapította, hogy az egyes szabálysértések-

rõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-a (1) be-
kezdésének „és a megengedettnél nagyobb” szövegrésze
alkotmányellenes, ezért azt 2007. március 1. napjával
megsemmisítette. Készüljön elõterjesztés az alkotmányos
szabályozás érdekében.

Felelõs: igazságügyi és rendészeti miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
egészségügyi miniszter

Határidõ: azonnal

II.

2. A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezõgaz-
dasági és élelmiszer-elõállítási alkalmazásával kapcsola-
tos egyes kérdésekrõl és az ezeket érintõ magyar stratégiá-
ról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozat 11. pontjában
foglaltak alapján a Kormány a határozatban foglalt straté-
gia és annak megvalósítását szolgáló feladatok végrehajtá-
sáról tájékoztassa az Országgyûlést.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

egészségügyi miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
szociális és munkaügyi miniszter

Határidõ: elsõ alkalommal: 2007. szeptember 12.,
majd ezt követõen évente

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2007. (K. V. Ért. 3.) KvVM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi

felhasználási szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontja alapján, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendel-
kezéseivel összhangban – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás (a továbbiakban: Utasítás) hatálya a Ma-
gyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006.
évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. számú mel-
lékletének XVI. fejezetében szereplõ fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokra terjed ki.

(2) A 2007. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok rendelte-
tését, felhasználási célját, illetve az általánostól eltérõ fel-
használási szabályait az utasítás melléklete tartalmazza.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
folyamatleírása

2. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználására a
munkatervi, illetve kiemelt feladatokkal összhangban – a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – feladattervet
kell készíteni. A feladattervet, valamint annak módosítása-
it – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a koordi-
nátor készíti elõ és a Költségvetési, beruházási és tulajdo-
nosi fõosztály vezetõje terjeszti elõ jóváhagyásra a minisz-
ter részére.

(2) Nem kell feladattervet készíteni a fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználására, ha az elõirányzat

a) mûködést finanszírozó,
b) célját kormányhatározat, vagy nemzetközi megálla-

podás meghatározta.

(3) A feladatterv technikai jellegû módosításait (saját
bevételi többlet, egyes feladatok közötti pénzeszköz átcso-
portosítás miatti módosítás) a környezetgazdasági szakál-
lamtitkár hagyja jóvá.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatra – a feladatfinanszí-
rozási és beruházás-finanszírozási szabályok alá tartozó
elõirányzatok kivételével – a koordinátor felhasználási ter-
vet készít. A felhasználási terv havi ütemezésben tartal-
mazza az egyes feladatok megvalósítását szolgáló intéz-
mények, szervezetek megnevezését, ezek elõirányzat-fel-
használási keretigényét intézményenként, valamint ki-
emelt elõirányzatonként, továbbá a fejezeten kívüli szer-
vezetek által ellátni javasolt feladatok esetében a feladatok
megvalósítását szolgáló megállapodások, illetve szerzõdé-
sek tervezetét.

(5) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból tervezett infor-
matikai fejlesztést a koordinátornak az Informatikai osz-
tály vezetõjével, a kutatást, mûszaki fejlesztést a Kutatási
és oktatási osztály vezetõjével, a kommunikációs tartalmú,
valamint kiadványokkal kapcsolatos feladatokat, társadal-
mi szervezetekkel kötött támogatási szerzõdéseket a Kom-
munikációs fõosztály vezetõjével egyeztetnie kell.

(6) A felhasználási terv elkészítésével egyidejûleg a ko-
ordinátor a környezetgazdasági szakállamtitkár elõzetes
egyetértésével szakmai közlõ levélben rendelkezik a meg-
valósító saját intézmény számára az elõirányzat céljáról, a
feladat leírásáról, a költségvetési elõirányzatokról, a határ-
idõkrõl, a folyamatba épített ellenõrzésrõl és a feladathoz
biztosított pénzeszköznek a feladat teljesítését követõ el-
számoltatásáról.

(7) Az elõirányzatok fejezeti közvetlen felhasználása
(fejezeti bankszámláról való átutalások teljesítése) esetén
kötelezettségvállaló és utalványozó a koordinátor, ellen-
jegyzõ a Költségvetési, beruházási és tulajdonosi fõosz-
tály vezetõje. A kötelezettségvállalásokat és az Ámr. sze-
rinti elõzetes kötelezettségvállalásokat a koordinátor a kö-
telezettségvállalást követõ 5 munkanapon belül köteles
bejelenteni a Költségvetési, beruházási és tulajdonosi fõ-
osztály vezetõje részére, aki haladéktalanul intézkedik a
szükséges adatoknak a Magyar Államkincstár (továbbiak-
ban: Kincstár) részére történõ bejelentésrõl.

(8) A jóváhagyott felhasználási terv megvalósításakor a
Fejezeti költségvetési osztály elõirányzat átcsoportosítást
hajt végre a fejezeti kezelésû elõirányzatról a fejezethez
tartozó megvalósító intézmény részére.

(9) Az elõirányzat módosítással fejezeten belül átcso-
portosított elõirányzat felhasználása során a kötelezettség-
vállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés az át-
csoportosítással érintett intézmény Gazdálkodási Szabály-
zata szerint történik. Az átcsoportosított elõirányzatot a
felhasználó intézmény köteles kiadási jogcímenként elkü-
lönítetten kezelni és igénybevételérõl az éves beszámoló
keretében elszámolni.

(10) A jóváhagyott felhasználási terv megvalósításakor,
amennyiben más fejezet központi költségvetési szerve ré-
szére fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítás szüksé-
ges, a fejezetek közötti megállapodást a koordinátor készí-
ti elõ és a Költségvetési, beruházási és tulajdonosi fõosz-
tály vezetõje terjeszti elõ jóváhagyásra a környezetgazda-
sági szakállamtitkár részére.

(11) Az elõirányzat maradványokkal kapcsolatos vala-
mennyi elõirányzat-módosítást a miniszter hagyja jóvá.

(12) A feladatfinanszírozás, illetve beruházás-finanszí-
rozás alá tartozó elõirányzatok kincstári okmányainak
megnyitásához Áht. 93. § (7) bekezdésének végrehajtása-
ként a maradvány felhasználását a miniszter engedélyezi.
A jóváhagyást követõen szükséges technikai elõirányzat
módosítás és a Kincstár felé történõ intézkedés a Költség-
vetési, beruházási és tulajdonosi fõosztály vezetõjének fel-
adata.

(13) A feladatfinanszírozás, illetve beruházás-finanszí-
rozás alá nem tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok köte-
lezettségvállalással terhelt maradványa esetében az Áht.
93. § (7) bekezdésének végrehajtásaként az áthúzódó köte-
lezettségek teljesítése érdekében az egyes kifizetésekkel
megegyezõen szükséges technikai jellegû elõirányzat mó-
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dosítást a koordinátor javaslatára a Költségvetési, beruhá-
zási és tulajdonosi fõosztály vezetõje nyilvántartásba vé-
telre bejelenti a Kincstárnak.

A feladat- és beruházás-finanszírozás szabályai

3. §

(1) A feladatfinanszírozás körébe tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatok (jellemzõen központi beruházás, euró-
pai uniós forrásból, illetve nemzetközi fejlesztési intéz-
mények által biztosított forrásból megvalósuló feladatok)
– beleértve az év közben létesített fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokat is – azok, amelyek az Ámr. 70. § (1) bekezdé-
sének a)–k) pontjai hatálya alá tartoznak.

(2) A Feladatismertetõt és Beruházásismertetõt az ille-
tékes koordinátor javaslatára a Fejezeti költségvetési osz-
tály készíti el, melyet a környezetgazdasági szakállamtit-
kár hagy jóvá. Az okmányokat a jóváhagyást követõen a
Fejezeti költségvetési osztály küldi meg a Kincstárnak.

(3) A Feladatfinanszírozási Engedélyokiratot a Fejezeti
költségvetési osztály készíti el. A feladatfinanszírozás kö-
rébe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok esetében a Fel-
adatfinanszírozási Engedélyokirattal érintett részfeladat
engedélyezésére a környezetgazdasági szakállamtitkár,
annak ellenjegyzésére a Költségvetési, beruházási és tulaj-
donosi fõosztály vezetõje jogosult.

(4) Valamennyi beruházási elõirányzat Beruházás Fi-
nanszírozási Alapokmányát és a hozzá tartozó létesít-
ményjegyzéket a megvalósító intézmény állítja ki, melyet
az illetékes szakágazati fõosztálynak küld meg, amely in-
tézkedik a szakmai, tartalmi és stratégiai ellenõrzésrõl,
majd annak jóváhagyásáról. Ezt követõen továbbítja a
Költségvetési, beruházási és tulajdonosi fõosztály vezetõ-
je részére, aki gondoskodik annak pénzügyi ellenõrzésé-
rõl.

(5) A (4) bekezdés szerint elkészített Beruházás Finan-
szírozási Alapokmányok engedélyezésére a (6) bekezdés-
ben foglaltak figyelembevételével – a koordinátorok jogo-
sultak, azok ellenjegyzõje pedig a Költségvetési, beruhá-
zási és tulajdonosi fõosztály vezetõje.

(6) A vízügyi szakállamtitkár hatáskörébe tartozó beru-
házások esetében az alábbiakban megjelölt rendelkezésre
jogosult személy legfeljebb nettó 300 millió forintig köte-
lezettségvállalásra való jogosultságot kaphatnak.

a) a 10/1/7/7 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és ál-
lagmegóvási feladatai fejezeti kezelésû elõirányzat tekin-
tetében a Víz- és környezeti kárelhárítási fõosztály veze-
tõje,

b) a 10/1/9 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fej-
lesztése fejezeti kezelésû elõirányzat és a 10/1/20 Ivó-
víz-minõség javító program fejezeti kezelésû elõirányzat
tekintetében a Vízgazdálkodási fõosztály vezetõje,

c) a 10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának fel-
adatai fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében a Víz Ke-
retirányelv fõosztály vezetõje.

Nettó 300 millió forintot meghaladóan, illetve a
10/1/7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése fejezeti kezelé-
sû elõirányzat tekintetében minden esetben, a kötelezett-
ségvállaló a koordinátor, illetve távollétében az általa írás-
ban kijelölt fõosztályvezetõ.

(7) A feladat-, beruházás-finanszírozással kapcsolatos
valamennyi dokumentumot a jóváhagyást követõen a Fe-
jezeti költségvetési osztály küldi meg a Kincstár részére.

(8) Beruházást megvalósító intézmény a Kincstár által
befogadott és visszaigazolt „Szerzõdés bejelentõlap” és a
szerzõdés másolatát, valamint a beruházás, vagy részfel-
adat befejezésekor készítendõ záró okmányt, illetve
amennyiben a beruházás, vagy a részfeladat teljes mérték-
ben megvalósult, az üzembe helyezési bizonylatot 5 napon
belül megküldi a Fejezeti költségvetési osztály részére.

(9) A Kincstár által befogadott és visszaigazolt beruhá-
zás finanszírozási alapokmány egy eredeti példányát a Fe-
jezeti költségvetési osztály saját nyilvántartásába veszi,
egy példányát közvetlenül megküldi az érintett szerv ré-
szére és egy eredeti, vagy másolati példányt a koordinátor-
nak küld meg.

(10) A nem magyar nyelven megkötött szerzõdésekhez
kapcsolódó szerzõdés bejelentések esetén a szerzõdések
azon magyar nyelvû szakaszainak fordítását csatolni kell a
Kincstár részére, amelyek tartalmazzák a kivitelezési szer-
zõdés alapján megvalósítandó feladat mûszaki, szakmai és
pénzügyi jellemzõinek, a kivitelezés egyéb pénzügyi felté-
teleinek és a megvalósítási határidõnek a tételes meghatá-
rozását. Az így benyújtott szerzõdések fordításának hite-
lességét a koordinátor igazolja.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételei

4. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok év közben keletke-
zõ bevételi többleteit (kamatok, árfolyamnyereség, megté-
rülések, egyéb átvett pénzeszközök) ugyanazon elõirány-
zatok növelésére kell fordítani, mint amelyekkel összefüg-
gésben keletkeztek.

(2) A bevételi többletek felhasználására a koordinátor
tesz javaslatot, amelyet a Költségvetési, beruházási és tu-
lajdonosi fõosztály vezetõjének elõterjesztésében a kör-
nyezetgazdasági szakállamtitkár hagy jóvá.

(3) A nemzetközi segélyprogramok keretében létesített
elõirányzatok (Phare, Átmeneti támogatás) többletbevéte-
lei (deviza, általános forgalmi adó visszatérítés) miatt
szükségessé váló elõirányzat módosításokról a Költségve-
tési, beruházási és tulajdonosi fõosztály vezetõje saját ha-
táskörben intézkedik a Kincstár felé.
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Vegyes rendelkezések

5. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére – a külön
jogszabályban, illetve kormányhatározatban meghatáro-
zott elõirányzatok kivételével – kötelezettségvállalás csak
a tárgyévi elõirányzat mértékéig történhet.

(2) A kivitelezõ kiválasztásához szükséges közbeszer-
zési eljárás megindítását megelõzõen a beruházás megva-
lósításához szükséges költségvetési támogatás éven túli
biztosítására – a beruházás teljes megvalósításának pénz-
ügyi fedezetére, pénzügyi ütemezéssel – a koordinátor ja-
vaslatát a környezetgazdasági szakállamtitkár felterjeszti a
miniszter részére, melyre a miniszter a megvalósító intéz-
mény részére ígérvényt adhat ki, illetve kötelezettséget
vállalhat. A miniszter által jóváhagyott javaslatot a koordi-
nátor 5 napon belül megküldi a Fejezeti költségvetési osz-
tály részére nyilvántartásba vétel érdekében.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból – a külön mi-
niszteri rendeletben meghatározottak kivételével – vissz-
terhesen támogatás (kölcsön) nem nyújtható.

(4) A vízügyi beruházások esetében – indokolt esetben,
összhangban a pályázati kiírással és az elfogadott ajánlat-
tal – elõleg fizetése vállalható, de ennek mindenkori értéke
az adott beruházási projektnél nem haladhatja meg az éves
támogatási elõirányzat 25%-át, de legfeljebb 300 millió
forintot.

(5) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelési költségei
– a külön miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel –
nem különíthetõk el és kiadásként nem számolhatók el.

(6) Behajthatatlan követelés esetén a Költségvetési, be-
ruházási és tulajdonosi fõosztály vezetõje évente egyszer,
december 15-ig elõterjesztést készít annak lemondásáról,
amelyet a környezetgazdasági szakállamtitkár hagy jóvá.

(7) Az új fejezeti kezelésû elõirányzatnak fejezeti hatás-
körben, év közben történõ létesítését – a (8) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – a Költségvetési, beruhá-
zási és tulajdonosi fõosztály vezetõje elõterjesztésében a
miniszter hagyja jóvá.

(8) Nem kell a miniszter jóváhagyása új fejezeti kezelé-
sû elõirányzat év közben történõ létesítéséhez, ha arra
nemzetközi megállapodás (Phare, Átmeneti támogatás
programja) vonatkozik, vagy kormánydöntés alapján kerül
rá sor.

(9) A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetésszerû
felhasználását a koordinátor köteles ellenõrizni. A nem pá-
lyázati úton nyújtott támogatások ellenõrzési rendjét a tá-
mogatási szerzõdések megkötésével egyidejûleg kell ki-
alakítania. Amennyiben az ellenõrzés során rendeltetésé-
tõl eltérõ felhasználást tapasztal, kötelezi a feladat végre-
hajtásával megbízottat, illetve a kedvezményezettet a fel-

használási cél tényleges megvalósítására, vagy végsõ eset-
ben kezdeményezi a kapott pénzeszköz visszafizetését.

(10) A központilag kezelt beruházásként megvalósuló,
de a területi szervekhez, illetve a regionális vízmû rész-
vénytársaságokhoz kerülõ létesítmények a mûszaki át-
adást követõen 60 napon belül befejezetlen beruházásként,
könyvviteli úton kerülnek átadásra.

(11) A beszámolási évet követõ év március 31-éig a ko-
ordinátornak szöveges és számszaki éves beszámolót kell
készítenie a fejezeti kezelésû elõirányzatok elõzõ évi fel-
használásáról, ezen belül a tervezett és megvalósult célok-
ról, több éves feladat esetében pedig a feladat idõarányos
teljesítésérõl, valamint a folyamatba épített ellenõrzések-
rõl. A beszámolási kötelezettség minden fejezeti kezelésû
elõirányzatra kiterjed, beleértve a nemzetközi segélyprog-
ramok és a beruházások elõirányzatait is.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Az utasítás a kiadmányozása napján* lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(2) 2007. évben eredeti elõirányzatként nem szereplõ
fejezeti kezelésû elõirányzatok 2006. évi maradványának
felhasználására a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2006. évi
felhasználási szabályairól szóló 4/2006. (K. V. Ért. 2.)
KvVM utasítás rendelkezései az irányadók.

(3) A külön utasítással szabályozott fejezeti kezelésû
elõirányzatok mûködtetéséhez ezen utasításban foglalt
rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
az 5/2007. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

2007. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetése, felhasz-
nálási célja, illetve az általánostól eltérõ felhasználási sza-
bályai a következõk (a fejezeti kezelésû elõirányzatok
megnevezése utáni zárójelben: címszám/alcímszám/jog-
cím csoportszám/jogcím szám).

* A kiadmányozás napja: 2007. február 15.
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1. Beruházás (10/1)

1.1. Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai
(10/1/1)

A beruházási elõirányzat a fejezethez tartozó intézmé-
nyek elhelyezésének, alapfeladatainak biztosítását szol-
gálja. Az elõirányzat a fejezethez tartozó valamennyi in-
tézmény mûködtetésével összefüggõ fejlesztést, a szakmai
célokat szolgáló fejlesztéseket és azok intézményi hátteré-
nek megteremtését biztosítja.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

1.2. Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (10/1/7/5)
A Vásárhelyi terv továbbfejlesztése elnevezésû prog-

ram (VTT) jogszabályi hátterét a Duna és a Tisza árvízvé-
delmi mûveinek felülvizsgált fejlesztési feladatairól, vala-
mint a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelésére vonat-
kozó koncepcióról (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése)
szóló 1022/2003. (III. 27.) Korm. határozat, valamint a fej-
lesztési program elsõ ütemét elrendelõ 1107/2003. (XI. 5.)
Korm. határozat, valamint a 2004. évi LXVII. törvény tar-
talmazza. Az elõirányzat a 2006. évben mûszakilag meg-
valósult alprojektek pénzügyi rendezésére, továbbá Ti-
sza-völgy árvízi biztonságának megteremtésén túl az érin-
tett térség terület- és vidékfejlesztését is magába foglaló
program megvalósítása részeként a megkezdett feladatok
folytatására kerül felhasználásra.

Az árvízi tározók építésével és a hullámtéri beavatkozá-
sokkal egy idõben kerül sor a meglévõ árvízvédelmi fõ-
védvonalak szükség szerinti megerõsítésére is, a Bereg tér-
ségében, Tiszadobon és Csongrádon.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár,
aki a feladattervet a környezetgazdasági szakállamtitkár
elõzetes egyetértésével készíti el.

A vízügyi szakállamtitkár, valamint a környezetgazda-
sági szakállamtitkár e program végrehajtásával kapcsola-
tos feladat- és hatásköre külön kerül szabályozásra.

1.3. Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvá-
si feladatai (10/1/7/7)

Elsõdleges cél az elmúlt években megkezdett szakaszo-
kon az árvízi biztonság növelését szolgáló, folyamatban
lévõ töltéserõsítési munkák befejezése.

A rendelkezésre álló forrás a szerzõdéses kötelezettség-
gel terhelt munkák befejezésére elegendõ.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

1.4. Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése
(10/1/9)

Az elõirányzat az állam kizárólagos tulajdonát képezõ
víziközmû-rendszerek fejlesztését, a regionális fõmûvek
építését szolgálja a Balaton térségében.

A Balaton térségében a részletes regionális fõmûvi fej-
lesztési feladatok végrehajtása az elõirányzat segítségével
a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra.
(BVFP) alapozott két koncepció, a „Balaton kiemelt üdü-
lõkörzet regionális vízellátása” és a „Balaton térség regio-

nális szennyvízelvezetése és tisztítása” fejlesztési koncep-
ció alapján történik.

A balatoni beruházások tekintetében a már megkezdett
szennyvízelvezetési, tisztítási fejlesztések folytatása és be-
fejezése a legfontosabb feladat.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

1.5. EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai
(10/1/19)

Az EU Víz Keretirányelvben, illetve a vízgyûjtõ-gaz-
dálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.)
Korm. rendeletben megfogalmazott államra háruló kötele-
zettségek finanszírozására fordítódik a támogatás.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár

1.6. Ivóvízminõség-javító program (10/1/20)
A jelenleg folyamatban lévõ fejlesztések 2007. évi üte-

mét az elõirányzat – az érdekelt regionális viziközmû tár-
saság hozzájárulásával – biztosítja.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2. Ágazati célelõirányzatok (10/2)

2.1. Vízkár-elhárítási mûvek fenntartása (10/2/3)
Az elõirányzat az állami tulajdonú vízkárelhárítási léte-

sítmények fenntartási kiadásaihoz járul hozzá. A normatív
alapon számított, de az egyéni sajátosságokat is figyelem-
be vevõ forrás-szétosztás az árvízvédelmi töltések, a mû-
tárgyak, a csatornák, a szivattyútelepek, a tározók, a kap-
csolódó védelmi infrastruktúra fenntartás-üzemeltetési
feladatait hivatott biztosítani a töltéskaszálástól a csator-
na-iszapolásig.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.2. Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti
monitoring mûködtetése (10/2/6)

A Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsõrendszer megvaló-
sításáról és üzemeltetésérõl kötött 1977. évi államközi
szerzõdés megszüntetésével összefüggésben a környezet-
védelmi miniszter hatáskörébe tartozik a Duna Monitoring
környezeti adatgyûjtõ és információs rendszerek mûködte-
tése, fejlesztése, illetve koordinációja. A monitoring rend-
szer keretében hidrológiai, vízminõségi, hidrogeológiai és
biológiai megfigyeléseket folytatnak a megbízott intézmé-
nyek.

A Duna 1992. októberi elterelésébõl adódó károk mér-
séklésére megépült a fenékküszöb. Üzembe helyezését kö-
vetõen a környezetállapot megfigyelése kibõvült a hullám-
téri vízpótlás hatásának kiértékelésével is. Ezt a feladatot
az 1995. április 19-én aláírt szlovák–magyar kormányközi
„Megállapodás” és a hozzá kapcsolódó Szabályzat rögzíti.
(A Duna elterelése miatt bekövetkezett szigetközi károk
mérséklésére megépített fenékküszöb és a vízmegosztás
ill. vízpótlás hatásának megfigyelése: Megállapodás a
Szlovák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság
Kormánya között egyes ideiglenes intézkedésekrõl a Du-
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nában és a Mosoni-Dunában, 1995. 04. 19.). A Megállapo-
dás idõbeli hatályát 2412/1997. (XII. 17.) Korm. határozat
meghosszabbította, a magyar–szlovák tárgyalásokat lezá-
ró kétoldalú megállapodás megkötéséig.

Az elõirányzatok koordinátora a vízügyi szakállam-
titkár.

2.3. Nemzetközi tagdíjak (10/2/7)
A 2007. évi költségvetési támogatási elõirányzat a kör-

nyezetvédelem, természetvédelem és vízügy területén
meglévõ sokoldalú egyezményeknek, illetve nemzetközi
szervezeteknek fizetendõ tagdíjakat, ill. hozzájárulásokat
fedezi.

Ezen túlmenõen 2007-tõl ennek az elõirányzatnak kell
fedeznie az Európai Ûrügynökség (ESA) ún. Európai
Együttmûködõ Államok Programjában való részvételbõl
eredõ hozzájárulást is a 224/2003. (XII. 13.) Korm. rende-
let alapján.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a jogi és koordinációs
szakállamtitkár.

2.4. Üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenté-
sével összefüggõ feladatok (10/2/9)

A Kiotói Jegyzõkönyv hatálybalépése és az EU közép-
távú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak
meghatározása jelentõsen megnöveli az éghajlatpolitiká-
val kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és
horizontális hatását.

Az EU egyre markánsabb éghajlat-politikai intézkedé-
seinek hazai átvétele, és az éghajlat-politika horizontális
integrációja adminisztratív kapacitásnövelést tesz szüksé-
gessé ezen a területen. Külön kiemelkedik ezek között az
EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely hazánkban is
bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költsé-
geken túl tervezõ, elemzõ munkát is igényel.

Az éghajlatváltozással kapcsolatosan jelentõsen emel-
kednek az EU és nemzetközi (Kiotói Jegyzõkönyv) kötele-
zettségekbõl adódó feladatok költségei. Ezen feladatok fõ-
képp az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenté-
sével, kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos felada-
tok, valamint a megújuló energiaforrások és energiahaté-
konyság finanszírozására vonatkoznak és jelentõs a pénz-
ügyi erõforrás igényük.

Az elkövetkezõ évek egyik fontos feladata az ENSZ Ég-
hajlatváltozási Keretegyezményen belül, az eddigieknél
átfogóbb, az éghajlatváltozás problémájára megfelelõ vá-
laszt adó nemzetközi rendszer felépítésérõl folyó tárgyalá-
sok. A jelentõs kibocsátáscsökkentés gazdasági és társa-
dalmi hatásai miatt, valamint az éghajlatváltozás okozta
változásokra, hatásokra tekintettel Nemzeti Éghajlatpoliti-
kai stratégia kidolgozása és végrehajtása szükség (része a
kormányprogramnak).

Az elõirányzat az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával kapcso-
latos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások hasz-

nálatát elõsegítõ intézkedések finanszírozására használha-
tó fel.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.5. Kutatási feladatok (10/2/10)
A Kutatási feladatokra tervezett elõirányzat a magyar

ûrkutatás folyamatosan bõvülõ feladatainak megoldásá-
hoz nyújt fedezetet, amely pályázati rendszer keretében
kerül felhasználásra.

A pályázati rendszerben elért eredmények értékelése a
198/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint valósul meg.

Az elõirányzat koordinátora a jogi és koordinációs
szakállamtitkár.

2.6. Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme
program (10/2/12)

A cél az 1075/2003. (VII. 30.) Korm. határozatban fog-
laltak idõarányos felülvizsgálatáról és a Balatonnal kap-
csolatos további intézkedésekrõl szóló 1033/2004.
(IV. 19.) Korm. határozat 7. pontja szerint „A Balaton öko-
lógiai állapotának védelmére és a vízminõség javítására”
vonatkozó Intézkedési terv, valamint a 1117/2003.
(XI. 28.) Korm. határozat a „Velencei-tó–Vértes Kiemelt
Üdülõkörzet Területfejlesztési Koncepciójáról”, valamint
a 2000/60/EK parlamenti és tanácsi irányelv (Víz Keret-
irányelv) alapján a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó
(nagy tavaink) ökológiai állapotának megõrzése és a víz-
minõség javítása érdekében szükséges feladatok ellátása,
az elõírt tárcafeladatok, programszerû végrehajtása.

Folytatni kell a Balatoni Intézkedési Tervben meghatá-
rozott feladatok teljesítését. A tó ökológiai állapotának
megõrzése érdekében a vízminõség javítása céljából léte-
sített szûrõmezõket üzemeltetni kell. Folytatni kell a
nád-rehabilitációs programban elõírt feladatokat is.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.7. Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések
(10/2/30)

Az elõirányzat a költségvetési törvényben elõírt marad-
ványképzési kötelezettség teljesíthetõsége érdekében az
elõzõ évrõl tárgyévre átütemezett kötelezettségek késedel-
mes pénzügyi teljesítésébõl adódó kamatok, illetve a Ma-
gyar Államkincstár által vezetett számláink számlavezeté-
si díjainak kifizetésére használható fel.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.8. Víz- és környezeti kárelhárítás (10/2/34)
Az elõirányzat a tárca felelõsségi körébe tartozó árvíz-,

jég-, belvíz-, és aszálykár elleni védekezés, valamint a víz-
minõségi és környezeti kárelhárítási feladatok finanszíro-
zását szolgálja. Az elõre nem látható, havaria jellegû károk
megelõzése és elhárítása érdekében felmerült, a védeke-
zéssel közvetlenül összefüggõ költségek forrása.
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A Víz- és környezetvédelmi kárelhárítás elõirányzat el-
sõsorban a már megvalósult kárelhárítás többletkiadásai-
nak megtérítésére igényelhetõ. Az igénylést a kárelhárítást
elrendelõ intézménynek kell kezdeményeznie a vízügyi
szakállamtitkárnál. Az igénylésben az intézménynek fel
kell tüntetnie a kárelhárítás helyét, idejét, a kár jellegét, a
teljesített kiadások összegét, kiemelt elõirányzatonkénti
bontásban.

Az igényelt támogatás ellenõrzését követõen a vízügyi
szakállamtitkár javaslatot készít a környezetgazdasági
szakállamtitkár felé az elõirányzat átcsoportosítására vo-
natkozóan.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.9. Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35)
Az elõirányzat az eseti természetvédelmi érdekbõl el-

rendelt korlátozásokból, illetve a védett állat kártételébõl
adódó kártalanítási igényeket finanszírozza.

A természetvédelmi érdekbõl elrendelt korlátozás ese-
tén a gazdasági tevékenység korlátozásából eredõ károk
megtérítésének szabályait a természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 72. §., a ter-
mészet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint
kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, illetve a fokozottan vé-
dett növény-, illetve állatfajok élõhelye körüli korlátozás
elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI.
17.) KvVM rendelet tartalmazza, amelyek meghatározzák
a kártalanítási igények kielégítésének szabályait.

A védett állat kártételének megelõzése érdekében bizo-
nyos esetekben a természetvédelmi hatóságnak engedé-
lyezni kell riasztási módszerek alkalmazását, védett állat
befogását, kivételes esetben, pedig a gyérítését. A riasztá-
si, befogási, gyérítési költségek viselése érdekében szük-
ség van a természetvédelmi hatóság részére bizonyos
összegek elkülönítésére, továbbá a védett állat kártétele
miatti kártalanítási igények kielégítésére

Amennyiben a kártalanításra tervezett elõirányzat az év
folyamán elõre láthatóan nem kerül felhasználásra, a fel
nem használható összeg védett, vagy védelemre tervezett
természeti területek állami tulajdonba vételéhez, és a tárca
felelõsségi körébe tartozó kisajátításokhoz használható
fel.

Az elõirányzat koordinátora a természet- és környezet-
megõrzési szakállamtitkár.

2.10. Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok
(10/2/37)

A 2007. évi eredeti költségvetési támogatási elõirányzat
alapvetõen hulladékkezeléssel összefüggõ nagy volumenû
beruházások determinációjára, valamint hulladékkezelési-
és gazdálkodási projektek megvalósítására, elsõsorban a
szelektív gyûjtés és a biohulladékok komposztálására
nyújt fedezetet.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.11. Gazdálkodó szervezetek által befizetett termék-
díj-visszaigénylés kifizetése (10/2/38)

A termékdíjról szóló törvény szerint meghatározott fel-
tételek fennállása esetén a már korábban befizetett termék-
díjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az elõirányzat e köte-
lezettség teljesítésére szolgál. (Az elõirányzat felülrõl nyi-
tott.)

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.12. Országos Környezeti Kármentesítési Program
végrehajtása (10/2/39)

Az 1996. évben Korm. határozat alapján indított, a fel-
szín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet által szabályozott Országos Környezeti
Kármentesítési Program (OKKP) keretében a KvVM fel-
adata – a program általános és országos feladatainak ellá-
tása mellett – a KvVM felelõsségi körébe tartozó, ill. kor-
mánydöntés értelmében a KvVM által irányított kármente-
sítési beruházási feladatainak ellátása.

Kiemelt feladata a tárcának a Metallochemia és környe-
zete kármentesítése projekt végrehajtása [1063/2004.
(VI. 28.) Korm. határozat], illetve a Budafok barlanglaká-
sok területén folyamatban lévõ környezeti kármentesítési
munkák elvégzése.

Az elõirányzat felhasználására, illetve az OKKP mû-
ködtetésére vonatkozó részletes szabályokat külön minisz-
teri utasítás tartalmazza.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.13. Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támo-
gatása (10/2/40)

Az elõirányzat a nemzetközi (európai uniós alapok,
Norvég Alap, GEF) nyertes pályázatok támogatását szol-
gálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását,
az árfolyamkockázatok kezelését, illetve a pótlólagosan
felmerült költségek fedezetének megteremtését.

A Világbank a Duna vízminõségének javítása érdeké-
ben komplex programot támogat, melynek egyik eleme a
fõvárosi szennyvíztisztítás, másik eleme pedig a holt és
mellékágak ismételt bekapcsolása az élõvízi rendszerbe,
és ezáltal a szállított hordalék mennyiségének igen nagy
mértékû csökkentése. A Kormány 2042/2004. (II. 28.)
Korm. határozatával döntött a támogatás elfogadásáról és
felhatalmazta a pénzügyminisztert a megállapodás aláírá-
sára.

Az ENSZ Fejlesztési Programja és a Világbank közösen
támogatja a Tisza biodiverzitás megõrzését célzó progra-
mot, amely 2005. szeptemberében indult, s idõtartama
3 év. A program célja az ártéri tájgazdálkodási módszerek
elterjesztése, a tiszamenti térségekben élõk segítése ta-
nácsadó iroda, mikroalap és a Tisza Szövetség létrehozá-
sával.

A ROP programok keretében több természetvédelmi
oktató- és bemutatóközpont létesítésére nyílik lehetõség.
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Az EU LIFE program keretében az uniós tagállamokkal
folytatott pályázati versenyben, legveszélyeztetettebb élõ-
lényeinkre és élõhelyeinkre nyertünk el forrásokat. A pro-
jektek a Natura 2000 területek állapotának javítását szol-
gálják olyan fajok esetében, amelyek megõrzése elsõsor-
ban Magyarország feladata (túzok, kék vércse, kerecsen-
sólyom, tartós szegfû). Kiemelkedõ élõhelyeink közül a
LIFE program keretében valósul meg többek között a vilá-
gon egyedül Magyarországon élõ pilisi len Európa Diplo-
más élõhelyének helyreállítása, illetve a Beregi-síkság, az
Egyek-pusztakócsi mocsárrendszer rehabilitációja.

INTERREG programokból újabb határmenti természet-
védelmi programok és fejlesztések indulnak, illetve folyta-
tódnak.

A Norvég Alap finanszírozásában is lehetõség nyílt a
nemzeti park igazgatóságok számára természetvédelmi
programok megvalósítására.

Az elõirányzat koordinátora a természet- és környezet-
megõrzési szakállamtitkár.

2.14. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
(10/2/43)

A peres eljárásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülõ
költségvetési kiadásokat finanszírozza.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora jogi és koordinációs szak-
államtitkár

7. Phare programok és átmeneti támogatás programjai
(10/7)

7.1. Átmeneti támogatással megvalósuló programok
(10/7/2)

Az „Átmeneti támogatással megvalósuló programok”
jogcímcsoport alatt szereplõ fejezeti kezelésû elõirányza-
tok végrehajtása során az egyes megvalósítandó célokat,
feladatokat az illetékes szakállamtitkárokkal egyeztetni
kell.

7.1.1. Magyar Természetvédelmi Információs Rend-
szer fejlesztése (10/7/2/1)

A projekt célja egy országos Természetvédelmi Infor-
mációs Rendszer létrehozása; amely adatokkal látja el az
önkormányzatokat és társadalmi szervezeteket. A projekt
magában foglalja mind a rendszer megtervezését, mind a
szükséges adatok, adatfeldolgozó eszközök és szoftverek
vásárlását.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.1.2. Víz Keretirányelv végrehajtása II. fázis
(10/7/2/2)

A projekt a VKI hazai végrehajtásában nyújt további se-
gítséget, ezen belül a vízhasználat gazdasági-elemzési
rendszerének, módszertanának kifejlesztésében; a nyilvá-
nosság, társadalmi részvétel támogatásában; és a gazdasá-
gi-elemzési rendszer módszertani tesztelésében.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.1.3. A madárvédelmi és az élõhelyvédelmi irányelv-
nek megfelelõ monitorozás és területkezelés elõkészítése
(10/7/2/3)

A Natura 2000 területek kihirdetését követõen a projekt
célja egyrészt, az európai uniós kötelezettségek teljesítésé-
hez szükséges Natura 2000 monitorozó rendszer, másrészt
a Natura 2000 területek természetközpontú kezelésének
megalapozása.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.1.4. A magyarországi felszíni vizek hidromorfológiai
monitoringjának intézményi fejlesztése (10/7/2/4)

A Víz Keretirányelvben foglaltak megvalósításához a
KvVM a magyar Vízrajzi Szolgálatot alkalmassá kívánja
tenni az új, komplex feladatok ellátására. Ehhez módszer-
tani, végrehajtási és irányítási eszközöket, illetve speciális
adatbázis-hátteret és feldolgozó szoftvereket kíván meg-
valósítani.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

7.1.5. Hûtéstechnikai Alkalmazásokat Ellenõrzõ Or-
szágos Intézményrendszer kifejlesztése (10/7/2/5)

A Hûtõ-és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége
(HKVSZ) 250 000 euró összegû twinning light projektje,
melynek célja hûtõberendezések, hûtõközegek, hûtéstech-
nikai vállalkozások és hûtõgépszerelõk monitoring és mi-
nõsítõ-tanúsító rendszerének kidolgozása és alkalmazásba
vétele.

Az elõirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság vezetõje.

10. Fejezeti tartalék (10/10)

10.1. Fejezeti általános tartalék (10/10/1)
Az elõirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költség-

vetési intézményeknél, illetõleg egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatoknál felmerülõ, elõre nem látható feladatokra,
eseti kormánykötelezettségek teljesítésére és az egyéb ál-
lami feladatellátás finanszírozására nyújt fedezetet.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

A tartalék intézményi pótelõirányzatokhoz történõ fel-
használásához a javasolt pótelõirányzatok összegét és ren-
deltetését (címenként és intézményenként kiemelt elõ-
irányzatonkénti bontásban) a Költségvetési, beruházási és
tulajdonosi fõosztály vezetõjének elõterjesztésében a mi-
niszter hagyja jóvá.

10.2. Fejezeti egyensúlyi tartalék (10/10/2)
Az elõirányzat felhasználási céljának meghatározására

és a felhasználás engedélyezésére a Kvt. szerint a
Kormány jogosult.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2007. (K. V. Ért. 3.) KvVM

utasítása
a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek

meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv szerinti
részvízgyûjtõ szintû vízgyûjtõ-gazdálkodási tervet

összeállító környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
kijelölésérõl

A vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõ uta-
sítást adom ki:

1. §

A részvízgyûjtõ vízgyûjtõ-gazdálkodási tervének össze-
állítására

a) a Duna tekintetében az Észak-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóságot,

b) a Dráva tekintetében a Dél-Dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóságot,

c) a Tisza tekintetében a Közép-Tisza-vidéki Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot,

d) a Balaton tekintetében a Közép-Dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot
jelölöm ki.

2. §

Ez az utasítás kiadmányozása napján* lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2007. február 28.

Az Országos
Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség határozatai

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség 14/6362–5/2006. számú

határozata

H A T Á R O Z A T

Az Euromedic International Kft. (1051 Budapest,
Dorottya u. 1.) kérelmére az „MCM Sterimed” típusú kór-

házi veszélyes hulladékkezelõ berendezésbõl származó
kb. 100 kg

hulladék veszélytelenségét

megállapítom, és a kezelt hulladékot az EWC 18 01 04
kódszám alá besorolom.

Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz
címzett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõséghez 2 példányban be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 10 000 Ft, amelyet illetékbélyeg-
gel kell leróni.

I N D O K O L Á S

Az Euromedic International Kft. (a továbbiakban Kft.)
2006. szeptember 11-én kelt levelében kérelmet nyújtott
be az M.C.M Environmental Technologies cég által kifej-
lesztett kórházi veszélyes hulladék ártalmatlanítására szol-
gáló „MCM Sterimed” berendezés technológiai minõsíté-
se iránt.

A kérelmezõ kérelméhez nem csatolta a technológia al-
kalmazásában keletkezett hulladék minõsítésére vonatko-
zó határozatot, de benyújtotta a keletkezett hulladék minõ-
sítési dokumentációját. Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a további-
akban Fõfelügyelõség) 14/5715–2/2006. számú hiánypót-
lási felszólítását követõen a kérelmezõ befizette a
100 000 Ft minõsítési díjat.

A rendelkezésemre álló iratok alapján a következõket
állapítottam meg.

A minõsített hulladék a következõ technológiából
származik: kórházi veszélyes hulladék kezelése vegyi
úton, Ster-Cid fertõtlenítõ oldattal, hideg eljárással.

A hulladék azon veszélyességi jellemzõi, amelyek
alapján a hulladékot veszélyesnek minõsítették: a ke-
zelt hulladék vizsgálata során veszélyességre utaló jellem-
zõket nem mutattak ki.

A hulladékminõsítéshez használt nemzeti vizsgála-
tok eredményei:

A mintavételt, a fizikai és kémiai, az ökotoxikológiai, a
toxikológiai, a mutagenitási, valamint a fertõzõképességi
vizsgálatokat a „Fodor József” Országos Közegészség-
ügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete
(1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) valamint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fõvárosi
Intézetének (1138 Budapest, Váci út 174.) akkreditált la-
boratóriumai végezték.

A mintavételre 2005. december 11-én, a Hadassah Uni-
verity Hospital Mt. Scopus, Dept Pathology veszélyes hul-
ladékgyûjtõ és ártalmatlanító telephelyén (Jeruzsálem,
Izrael) üzemeltetett „MCM Sterimed” típusú kórházi ve-
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szélyes hulladék ártalmatlanító készülékkel kezelt kórházi
veszélyes hulladékból került sor.

Fizikai és kémiai tulajdonságokra mért adatok:
Kifogásolható toxikus elem a mért adatok alapján nincs.

A vizsgálatminták ásványi olaj tartalma egy esetben
2,8-szerese a talajra vonatkozó határértéknek.

Ökotoxikológiai tulajdonságokra mért adatok:
Az ökotoxikológiai vizsgálatok köre kiterjedt a Daph-

na-, hal-, csíranövény-, alga-, Azotobacter agile- és Pseu-
domonas fluorescens tesztekre. Kifogásolható mértékû ká-
ros hatást a vizsgálatok nem mutattak ki.

Toxikológiai tulajdonságokra mért adatok:
A vizsgált minták citotoxikus hatást nem mutattak.

Mutagenitási tulajdonságokra mért adatok:
A vizsgált minták Salmonella mikroszóma (Ames)

tesztben kifogásolható mértékû mutagén hatást nem okoz-
tak.

Fertõzõképesség:
A higiénés mikrobiológiai vizsgálatok eredményei sze-

rint a kezelt hulladék nem tekinthetõ fertõzõnek.

A hulladék kezelésére ajánlott megoldás:
A fertõtlenített hulladék egy hulladék-zagy, amelynek

tömege több, mint ötszöröse az eredeti szilárd veszélyes
hulladék tömegének (6–8 kg bemenõ hulladékhoz 35 l vi-
zet és 175 cm3 fertõtlenítõszert adagolnak). Az elõkezelt
hulladék szárazanyag tartalma 5,97% és 17,0% között van.
Magyarországon történõ alkalmazás esetén a hulla-
dék-zagy szennyvízcsatornába történõ leeresztése nem
ajánlott. Ajánlott megoldás: a hulladék-zagy további elõ-
kezelése víztelenítéssel, ezt követõen pedig a települési
szilárd hulladékoknak megfelelõ ártalmatlanítás.

A kérelem és a szakvélemény alapján a kezelt hulladé-
kot a Hulladékminõsítõ Bizottság 2006. december 28-i
ülésén 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem veszélyes
hulladéknak minõsítette és az EWC 18 01 04 kódszámú
csoportba sorolta.

Tekintettel arra, hogy a minõsítés a jeruzsálemi Hadas-
sah University Hospital Mt. Scopus, Dept. Patology kór-
házban keletkezett és az adott technológiával kezelt hulla-
dékra vonatkozik, a kezelési technológia hazai alkalmazá-
sakor a keletkezõ hulladék veszélytelenségét új eljárásban
meg kell állapítani.

A fentiek alapján, a rendelkezõ rész szerint az „MCM
Sterimed” típusú kórházi veszélyes hulladékkezelõ beren-
dezésbõl származó hulladékot a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 4/A. § (4) bekezdése
alapján veszélytelennek minõsítettem.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezési illetéket az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény mellékletének XIV. 2. pontja alapján álla-
pítottam meg.

Budapest, 2007. február 7.

Dr. Filotás Ildikó Dr. Takács Margit
fõigazgató megbízásából fõosztályvezetõ

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség 14/6362–6/2006. számú

határozata

H A T Á R O Z A T

1. Az Euromedic International Kft. (1051 Budapest,
Dorottya u. 1.) mint a technológia tulajdonosa kérelmére
az „MCM STERIMED” típusú kórházi veszélyes hulladék
ártalmatlanító berendezés technológiáját környezetvédel-
mi szempontból, az országban bárhol történõ alkalmazása
céljából

veszélyes hulladék kezelésére alkalmasnak minõsítem,

az EWC 18 01 03* kódszámú veszélyes hulladékok tekin-
tetében, az alábbi feltétellel.

A technológia alkalmazása során keletkezõ zagy szilárd
fázisának közcsatornába vezetése tilos. A berendezéshez
szeparátort kell csatlakoztatni, amely szétválasztja a za-
gyot. Közcsatornába csak a jogszabályban, vagy hatósági
határozatban foglalt elõírásoknak megfelelõ, elválasztott
folyékony fázis és a ciklusok közötti öblítés használt vize
bocsátható. A leválasztott iszapszerû hulladékfázis ártal-
matlanítására a települési szilárd hulladékok kezelésére
vonatkozó módszerek alkalmazandók.

Az üzemeltetés során esetlegesen fellépõ légszennyezés
kontrollja szükséges.

2. A technológia célja az egészségügyi intézmények-
ben keletkezõ fertõzõ veszélyes hulladékok hidegen, fer-
tõtlenítõszer alkalmazásán alapuló kezelése.

3. A technológiával kezelhetõ veszélyes hulladékok
megnevezése és azonosító száma:

– EWC 18 01 03* kódszámú hulladékok (egyéb hulla-
dékok, amelyek gyûjtése és ártalmatlanítása speciális kö-
vetelményekhez kötött a fertõzések elkerülése érdekében).

4. A technológia alkalmazása során keletkezõ hulla-
dék(ok) azonosítószáma, megnevezése, mennyisége,
összetétele, környezeti veszélyessége:

– EWC 18 01 04 (hulladékok, amelyek gyûjtése és ár-
talmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a
fertõzések elkerülése érdekében).
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5. A technológia kapacitása:
– 30–40 kg/óra, 300 kg/nap, illetve 90 tonna/év.

6. A technológia alkalmazása során felhasználandó
egyéb anyagok megnevezése és mennyisége

– Vezetékes ivóvíz mellett az Országos Tisztifõorvosi
Hivatal által engedélyezett STERICID fertõtlenítõ oldat.
6–8 kg hulladékhoz 35 l víz és 0,175 l STERICID fertõtle-
nítõszer kerül felhasználásra.

7. A technológia alkalmazása során várható környezet-
szennyezések (az emberi egészségre és a környezet minõ-
ségére ártalmas anyagoknak, rezgéseknek, hõnek és zaj-
nak az emberi tevékenység révén a levegõbe, a vizekbe és
a talajba történõ közvetlen, illetõleg közvetett kerülése):

A dokumentáció alapján a technológia alkalmazásából
számottevõ környezetszennyezés nem következik.

8. Környezetbiztonsági kockázatok:
A technológia környezetbiztonsági kockázata csekély.
Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon

belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz
címzett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõséghez 2 példányban be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 10 000 Ft, amelyet illetékbélyeg-
gel kell leróni.

I N D O K O L Á S

Az Euromedic International Kft. (a továbbiakban Kft.)
2006. szeptember 11-én kelt levelében kérelmet nyújtott
be az M.C.M. Environmental Technologies cég által kifej-
lesztett kórházi veszélyes hulladék ártalmatlanítására szol-
gáló „MCM STERIMED” berendezés technológiai minõ-
sítése iránt.

A Kft. kérelméhez mellékelte a 2006. szeptember 11-én
kelt hulladékminõsítési és technológiaminõsítési doku-
mentációt.

A Hulladékminõsítõ Bizottság a kérelmet 2006. decem-
ber 28-i ülésén megtárgyalta. A Bizottság a technológiát
6 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkalmasnak találta az
EWC 18 01 03* kódszámú veszélyes hulladék kezelésére.
A Bizottság a kezelés során keletkezõ zagy szilárd fázisá-
nak közcsatornába bocsátását nem támogatta, az elõkeze-
lést követõen szeparátor alkalmazását javasolta.

A rendelkezésemre álló iratokból a következõket állapí-
tottam meg.

Az „MCM STERIMED” berendezés szakaszosan mû-
ködik, egy-egy ciklus 12 percig tart. A berendezés jól zá-
ródó befogadó tartályába egy ciklusban mintegy 6–8 kg
(figyelemmel a laza heterogén anyagú, mintegy 40–60 li-
ter) csomagoló eszközbe zárt fertõzõ kórházi hulladékot
helyeznek. A berendezés tartályába automatikus adagolás-
sal kerül be a 35 liter víz és a 175 cm3 STERICID fertõtle-
nítõ szer. Az aprító berendezés megkezdi a hulladék kom-

paktálását és aprítását. Ennek során legfeljebb 12 mm
nagyságú (12 mm átmérõjû, élhosszúságú) darabok kelet-
keznek. Ezen hulladék-zagy átkerül a gépen belüli másik
tartályba, ahonnan a szivattyú visszanyomja a fertõtlenítõ
szerrel zagyolt hulladékot a befogadó (elsõ) tartályba. A
ciklus alatt a szivattyú folyamatosan keringteti a fertõtlení-
tõszert tartalmazó hulladék-zagyot az aprítón át a két tar-
tály között. A ciklus befejezésekor egy szelep nyitásával a
már ártalmatlanított zagy kiüríthetõ.

A technológia folyamatábráját a határozat melléklete
tartalmazza.

A dokumentáció a berendezésbõl kikerülõ ártalmatlaní-
tott zagy további elhelyezésére két lehetõséget jelölt meg:

a) Az ártalmatlanított zagy teljes egészében a szenny-
víz csatornába kerül,

b) A berendezéshez csatlakoztatnak egy szeparátort,
amely szétválasztja a zagyot, a folyadékfázis közvetlenül a
szennyvízcsatornába vezethetõ, a szilárd fázis pedig tele-
pülési hulladékként konténerben gyûjthetõ, deponálható
és elszállítható.

A rendelkezésemre álló iratokból megállapítottam,
hogy az a) megoldás alkalmazása esetén nem zárható ki,
hogy ciklusonként akár 5 kg szárazanyagnak megfelelõ
kezelt anyag kerül a csatornába.

Ha ez lebegõanyag formájú, összevethetõ a vízszennye-
zõ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekrõl és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet 6. táblázata szerinti csatorna ülepedõ-
anyag határértékkel: kb. 30 m3/ciklus mennyiségû csator-
nába engedhetõ szennyvíz lebegõanyag tartalmával. A
technológiakapacitás alapján ez meghaladhatja a 800 m3/d
értéket. Hatásként nem zárható ki a lefolyódugulás.

Fentiek alapján a rendelkezõ részben foglaltaknak meg-
felelõen szeparátor kötelezõ használatát írtam elõ.

Határozatomat a veszélyes hulladékkal kapcsolatos te-
vékenységek végzésének feltételeirõl szóló 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 21. § (3) be-
kezdése alapján hoztam.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a technológiaminõsítés
a tevékenység folytatására nem jogosít, arra a R. szerinti
engedélyeket az illetékes környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi felügyelõségtõl be kell szerezni.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezési illetéket az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény mellékletének XIV. 2. pontja alapján álla-
pítottam meg.

Budapest, 2007. február 7.

Dr. Filotás Ildikó Dr. Takács Margit
fõigazgató megbízásából fõosztályvezetõ
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Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség 14/2379–9/2006. számú

határozata

H A T Á R O Z A T

A Talajerõgazdálkodási Kft. (8500 Pápa, László Miklós
u. 1.) kérelmére, az olajszármazékokkal szennyezett talaj-
és iszaphulladékok „TECH–200 BIOIL” hulladékkezelési
technológiával történt kezelése során keletkezett 300 m3

komposzt

hulladék veszélytelenségét

megállapítom, és a kezelt hulladékot az EWC 19 05 03
kódszám alá besorolom.

Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon
belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz
címzett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõséghez 2 példányban be-
nyújtott fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés illetéke 10 000 Ft, amelyet illetékbélyeg-
gel kell leróni.

I N D O K O L Á S

A Talajerõgazdálkodási Kft. (a továbbiakban Kft.)
2006. február 20-án kelt levelében kérelmet nyújtott be a
Fõfelügyelõséghez – a Közép-dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség
31074–20/2003. számú határozatával engedélyezett –
TECH–200 BIOIL technológiával kezelt olajos iszapok
és olajjal szennyezett talajok minõsítése iránt.

A kérelmezõ kérelméhez csatolta a hulladékminõsítést
megalapozó vizsgálatokról készült dokumentációt, valamint
a minõsítési kérelem benyújtásához szükséges 100 000 Ft,
azaz százezer forint minõsítési díja befizetésének igazolását.

A Fõfelügyelõség által kiírt és teljesített hiánypótlást
követõen, a rendelkezésemre álló iratok alapján a követke-
zõket állapítottam meg.

A minõsített hulladék a következõ technológiából
származik: TECH–200 BIOIL olajos iszap és olajos talaj
komposztálásából keletkezett komposzt.

A hulladék azon veszélyességi jellemzõi, amelyek
alapján a hulladékot veszélyesnek minõsítették: a ke-
zelt hulladék vizsgálata során veszélyességre utaló jellem-
zõket nem mutattak ki.

A hulladékminõsítéshez használt nemzeti vizsgála-
tok eredményei:

A mintavételt, a fizikai és kémiai, az ökotoxikológiai, a
toxikológiai, a mutagenitási, valamint a fertõzõképességi

vizsgálatokat a „Fodor József” Országos Közegészség-
ügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete
(1097 Budapest, Gyáli út 2–6.) valamint az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fõvárosi
Intézetének (1138 Budapest, Váci út 174.) akkreditált la-
boratóriumai végezték.

A mintavételre 2005. június 22-én, a Kft. pápai 4678/3
hrsz.-ú telephelyén került sor.

Fizikai és kémiai tulajdonságokra mért adatok:
Kifogásolható toxikus elem a mért adatok alapján nincs.

A vizsgálat minták ásványi olaj tartalma egy esetben
2,8-szerese a talajra vonatkozó határértéknek.

Ökotoxikológiai tulajdonságokra mért adatok:
Kifogásolható mértékû káros hatást a vizsgálatok nem

mutattak ki.

Toxikológiai tulajdonságokra mért adatok:
A vizsgált minták citotoxikus hatást nem mutattak.

Mutagenitási tulajdonságokra mért adatok:
A vizsgált minták kifogásolható mértékû mutagén ha-

tást nem okoztak.

Fertõzõképesség:
A vizsgálatok eredményei szerint a kezelt hulladék nem

tekinthetõ fertõzõnek.

A hulladék kezelésére ajánlott megoldás:
A hulladék mezõgazdasági, komposztként történõ fel-

használása nem ajánlott. Ajánlott megoldás: hulladéklera-
kók takaróföldjeként, illetve rekultivációs célú felhaszná-
lás.

A kérelem és a szakvélemény alapján a kezelt hulladé-
kot a Hulladékminõsítõ Bizottság 2006. december 28-i
ülésén egyhangú szavazattal nem veszélyes hulladéknak
minõsítette és az EWC 19 05 03 kódszámú csoportba so-
rolta.

A fentiek alapján, a rendelkezõ rész szerint, a fentiek-
ben megnevezett hulladékot a veszélyes hulladékkal kap-
csolatos tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 4/A. § (4) bekezdése
alapján veszélytelennek minõsítettem.

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezési illetéket az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény mellékletének XIV. 2. pontja alapján álla-
pítottam meg.

Budapest, 2007. február 7.

Dr. Filotás Ildikó Dr. Takács Margit
fõigazgató megbízásából fõosztályvezetõ
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Közlemények

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye

a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségének negyedéves beszámolójáról
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Feldolgozást végz  kódja

aláírás

Kötelezett neve:

GLN száma:

Adószáma: - -

KSH törzsszáma: - -

Bankszámlaszáma: - -

Kötelezett székhelye:

Levelezési cím:
(amennyiben nem azonos a székhellyel)

Ügyintéz  neve: Telefonszáma:

Bejelentés részletez  lapok:
darab:

2 0 0 7 év negyedév

Részletez  lapok:
darab:

Kérem részemre jelen beszámoló benyújtásáról a Ktr. 4 §. (1) bekezdés szerinti igazolást kiadását.
X

KELT:

P. H.

Képvisel  neve: 

Adószáma: - -

Kitöltést végz  neve: Telefonszáma:

A KÖTELEZETT TÖLTI KI! 
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Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben, illetve beszámolóban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

IG
A

Z
O

-
L

Á
S

HAS

M
 E

 L
 L

 É
 K

 L
 E

 T
 E

 K

CSAK A  NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓRA KÖTELEZETT TÖLTI KI! 

06 UHA01

Negyedéves beszámoló id szaka:

CSAK AZ ELS  BEJELENTÉSKOR, VAGY KÖTELEZETTSÉG 
TÍPUS VÁLTOZÁSAKOR A KÖTELEZETT TÖLTI KI! 

07



3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 267

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma:

2. A termékdíjköteles termékekkel kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozó adatok:

Bejelentés érvényessége: id ponttól.

KELT:

P. H.

Saját célú 
felhasználó

A táblázat érintett rovataiba a termékdíj fizetés módja az alábbi fogalmak  valamelyikével írandó be: (0) ha nem érintett  (1) egyéni teljesít ,

(2) ha a termékdíjfizetés t le átvállalásra kerül, (3) ha átvállaló, (4) ha teljes mentes, (5) ha visszaigényl , (6) ha a Cskr. 6. § 3) 

bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett, (7) ha nem teljes mentes, (8) ha kedvezményben részesül, (9) Kt. alapján nem kell megfizetni.

Els  belföldi 
fogalomba-
hozó els

vev je

Els  belföldi 
fogalomba-

hozó

Saját célú 
felhasználó

Els  belföldi 
fogalombahozó

els  vev je

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

 Els  belföldi 
fogalombahozó

Saját célú 
felhasználó

 Els  belföldi 
fogalombahozó

Importált termék

Sajátcélú
felhasználó

Belföldi el állítású termék
A termékdíj fajtája

Közösségen belül beszerzett 
termék

 Els  belföldi 
fogalombahozó

Sajátcélú
felhasználó

H t berendezés,
h t közeg

Csomagolás

Gumiabroncs Gkt.

Akkumulátor

Hkt.

A
 L

 Á
 Í 

R
 Á

 S év

Egyéb k olajtermék

A
 D

 A
 T

 T
 A

 R
 T

 A
 L

 O
 M

év

Saját célú 
felhasználó

Elektromos és elektronikai 
berendezés

Els  belföldi 
fogalombahozó

Reklámhordozó papír

Els  belföldi 
fogalombahozó

Saját célú 
felhasználó

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

hó nap

Cskt.
Kereskedelmi
csomagolás

Saját célú 
felhasználó

Els  belföldi 
fogalombahozó

Saját célú 
felhasználó

Saját célú 
felhasználó

Els
továbbfor-
galmazó

vev

Els  belföldi 
fogalomba-

hozó

Akt.

Kkt.

Pkt.

Ekt.

Cskt.

hó nap

Els
továbbfor-
galmazó

vev

Saját célú 
felhasználó

Els  belföldi 
fogalomba-

hozó

Saját célú 
felhasználó

Els
továbbfor-
galmazó

vev

Els  belföldi 
fogalomba-

hozó

Els  belföldi 
fogalombahozó

I. Bejelent lap a termékdíj fizetési kötelezettség 
keletkezésér l

KT0723 - BJ-1
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3.szám
lapszám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma:

a
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

l
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Kereskedelmi csomagolás esetén GTIN szám megadása kötelez !
Bejelentés érvényessége: id ponttól.

KELT: P. H.

naphó

wvu zszyx

Átlagos
élettartam

Nettó tömege

{db}
{l}, {ml}

{év}
{hó}S

o
rs

zá
m

{tonna}
{kg}
{g}

KT kódja
Termék

(EN 97/138 

direktíva)

Méretei

szélesség
{mm}

mélység,
hosszúság

{mm}

magasság
{mm}

Nettó töltési 
mennyiség

Átlagos
forgási

sebesség
kör/év

S
o

rs
zá

m

GTIN száma
(13 számjegy)

Vámtarifaszám

Kötelez
alszám

KN
alsz

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

KT0723
II. Nyilvántartásba vételi adatok újrahasználható termékdíjköteles termék vagy 

termékdíjköteles termék részeként forgalomba hozott újrahasználható termékdíjköteles 
termék bejelentéséhez

BJ-2-

A
L

Á
ÍR

Á
S

év hó

Azonos típusú egyutas csomagolás 
megnevezése vagy GTIN száma*

(maximum 35 karakter)kg

Típusa
(EN 97/138 

direktíva)

Anyaga
(EN 97/138 

direktíva)

Engedély / 
Szabvány / 

Tanúsítvány
típusa száma

Éves
nyitókészlet

db

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanap

-

Ú
JR

A
H

A
S

Z
N

Á
L

H
A

T
Ó

 C
S

O
M

A
G

O
L

Á
S

 B
E

JE
L

E
N

T
É

S
E

év

Újrahasz-
nálati jel

Anyagában való 
hasznosítható-ság

jelölése

cb d e f g h i j k

m n o p q r s t
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

1.

2.

3.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

2 0 0

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphó

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Áthozat 2007. 
év el z

negyedévekr l
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

-01KT0723 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
GUMIABRONCS (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

d

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15. 2 0 0

14.

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉNT
ÉS ÖSSZESEN 

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

KT kód

b

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

9 0

év

9 0

GUMIABRONCS
MINDÖSSZESEN:

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

e2 f

1. hó (kg) 2. hó (kg)

9

9

3. hó (kg)
Negyedév

összes (kg)
Kötelezettség

(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

i k = g - je3 e = e1+e2+e3 h

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

GUMIABRONCS ÖSSZESEN:

e1 j = h x i

Negyedéves beszámoló id szaka:

g = e x f
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

4 0 0 9 1 9

4 0 0 9 2 9

4 0 0 9 1 9

4 0 0 9 2 9

KELT: P. H.

b

090

A
TERMÉKDÍJ

NETTÓ
ÖSSZEGE

TÉTELENKÉ
NT ÉS 

ÖSSZESEN
(eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

kg
db

kg
db

kg
db

o=k+n

kg

kg
db

kg
db

f=f1+f2+f3 j

kg

f3f1 f2ed

kg
db

db

db

db

CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS MINDÖSSZESEN:

kg

kg
db

kg
db

db

db

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

CSOMAGOLÁS ÖSSZESEN:

A
L

Á
ÍR

Á
S

15.

11.

14.

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

4

12.

S
o

rs
zá

m

a

13.

lapszám

-
A

Z
O

N
O

S
ÍT

Á
S

KT0723 - 02Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (kg, db) Kt. 2 §. (1) a)-d) kötelezett

Negyedéves beszámoló id szaka:

g h i

Levonható,
illetve

visszaigényel
het

termékdíj
összege (eFt)

k

"H"
díjtétel
(Ft/db)

"Ú"
díjtétel
(Ft/db)

Termék
díj-tétel
(Ft/db,
vagy
Ft/kg)

n=l x m

"H"+"Ú"
(Ft/db)
vagy

súlyalapú
díjtétel
(Ft/kg)

Kötelezettség
(eFt)

Termékdíj-köteles
termék mennyisége

m

M
en

n
yi

sé
g

i 
eg

ys
ég Negyedév

összes

Termékdíjfizetési kötelezettség keletkezése Kt. 2 §. (1) a)-d) kötelezett

KT kód
1. hó

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

3. hó2. hó
Áthozat 2007. 

év el z
negyedévekr l

"K"
díjtétel
(Ft/db)

db

kg
db

hóév

kg
db

kg

db

kg

KER. CSOM. ÖSSZESEN:

0

CSOMAGOLÁS MINDÖSSZESEN:

KER. CSOM. MINDÖSSZESEN:

9

db

nap kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

kg

kg
db

kg
db

kg
db

db
kg

db

kg
db

kg
db

kg
db

kg
db

kg

db

kg

d l
kg

c

kg
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

1.

2.

3.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

8

8

3

3

0 0

9 0

90 0

0 0

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphóév

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg, db)

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Áthozat 2007. 
év el z

negyedévekr l
(kg, db)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

-03KT0723 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
H T BERENDEZÉS ÉS H T KÖZEGEK (db, kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

d

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15.

14.

KT kód

b

H T BERENDEZÉS
MINDÖSSZESEN:

H T KÖZEGEK
ÖSSZESEN:

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉNT
ÉS ÖSSZESEN 

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)
(Ft/db)

3. hó (kg, db)
Negyedév

összes (kg, db)
Kötelezettség

(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)
(Ft/db)

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

0 0 0
H T BERENDEZÉS

ÖSSZESEN:

9

99 0

9

0

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

e2 f i

1. hó (kg, db) 2. hó (kg, db)

e1

9

9

k = g - je3 e = e1+e2+e3

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

j = h x ig = e x f h

Negyedéves beszámoló id szaka:

H T BERENDEZÉS ÉS H T KÖZEGEK MINDÖSSZESEN:

H T KÖZEGEK
MINDÖSSZESEN:
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

j = h x ihe1 k = g - j

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉNT
ÉS ÖSSZESEN 

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

g = e x f

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

i

1. hó (kg) 2. hó (kg)

e3 e = e1+e2+e3

Negyedév
összes (kg)

e2 f

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

9 90

AKKUMULÁTOR ÖSSZESEN:0

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

KT kód

b

1.

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15. 5 0 0

14. 9

-04KT0723 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
AKKUMULÁTOR (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

3. hó (kg)

d

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Áthozat 2007. 
év el z

negyedévekr l
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphóév

AKKUMULÁTOR
MINDÖSSZESEN:

95 0 0

9.

8.

10.

11.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

2.

3.

Negyedéves beszámoló id szaka:
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

1.

2.

3.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

6 0 0

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphó

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Áthozat 2007. 
év el z

negyedévekr l
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) és (2) b) kötelezett

-05KT0723 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
EGYÉB K OLAJTERMÉK (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c)  és (2) b) kötelezett)

d

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15. 6 0 0

14.

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉNT
ÉS ÖSSZESEN 

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

KT kód

b

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

9 0

év

9 0

EGYÉB KÖOLAJTERMÉK 
MINDÖSSZESEN:

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

e2 f

1. hó (kg) 2. hó (kg)

9

9

3. hó (kg)
Negyedév

összes (kg)
Kötelezettség

(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

i k = g - je3 e = e1+e2+e3 h

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

EGYÉB K OLAJTERMÉK
ÖSSZESEN:

e1 j = h x i

Negyedéves beszámoló id szaka:

g = e x f
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

j = h x ihe1 k = g - j

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉNT
ÉS ÖSSZESEN 

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

g = e x f

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

i

1. hó (kg) 2. hó (kg)

e3 e = e1+e2+e3

Negyedév
összes (kg)

e2 f

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

9 90

REKLÁMHORDOZÓ
PAPÍROK  ÖSSZESEN:

0

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

KT kód

b

1.

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15. 9 0 0

14. 9

-06KT0723 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
REKLÁMHORDOZÓ PAPÍROK (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

3. hó (kg)

d

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Áthozat 2007. 
év el z

negyedévekr l
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphóév

REKLÁMHORDOZÓ
PAPÍROK  MINDÖSSZESEN:

99 0 0

9.

8.

10.

11.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

2.

3.

Negyedéves beszámoló id szaka:
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

1.

2.

3.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

1 0 0

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphó

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Áthozat 2007. 
év el z

negyedévekr l
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

-07KT0723 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

d

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15. 1 0 0

14.

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉNT
ÉS ÖSSZESEN 

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

KT kód

b

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

9 0

év

9 0

EKT.  MINDÖSSZESEN:

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

e2 f

1. hó (kg) 2. hó (kg)

9

9

3. hó (kg)
Negyedév

összes (kg)
Kötelezettség

(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

i k = g - je3 e = e1+e2+e3 h

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

EKT.  ÖSSZESEN:

e1 j = h x i

Negyedéves beszámoló id szaka:

g = e x f
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3.szám
1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

a

KELT: P. H.

g h i = g + h

Mennyiség (kg, db)

Áthozat az el z
id szakból

Tárgynegyedév
Göngyölített

összesen

Tevékenységet végz  neve
(GLN szám hiánya esetén  tevékenységet 

végz  adószáma is!)

c

15

11

14

4

6

7

8

9

5

2

3

Termékdíjköteles termékb l képz dött hulladék HAS -KT0723

S
o

rs
zá

m

-

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Tevékenységet végz
GLN száma

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

Hulladékkezelési m velet megnevezése

f

1

lapszám

egyéni teljesít ként hulladékkezelést végz , mentességi engedéllyel rendelkez  kötelezettek

és hasznosítást koordináló szervezetek részére

A
L

Á
ÍR

Á
S

év hó kötelezett cégszer  aláírásanap

10

b d e

HKT kód 
1-4.

pozíciója

HKT kód 5-
9. pozíciója 

(KT-kód)

12

13

Negyedéves beszámoló id szaka:
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

a

KELT: P. H.

EGYÉB
K OLAJTERMÉK

Kt. 2.§ (2) b)

Bérgyártásból
származó

termékdíjköteles
termék mennyisége

Összes Áthozat

CSOMAGOLÁS
Kt. 2.§ (2) a)

Áthozat
Tárgyid

szak
Tárgyid

szak
Összes Áthozat Összes Áthozat

Tárgyid
szak

o p q r x

Áthozat
Tárgyid

szak
Tárgyid

szak
ÖsszesÖsszes Áthozat

Tárgyid
szak

Összes

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Negyedéves beszámoló id szaka:

Export mennyisége

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

év hó nap kötelezett cégszer  aláírásaA
L

Á
ÍR

Á
S

ÁTVÁLLALÁS ÖSSZESEN (kg):

S
o

rs
zá

m

KT kód

2

b

10

6

7

8

9

c

1

3

4

5

12

11

ÁTVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN (kg):

13 ÁTVÁLLALÁS ÖSSZESEN (db):

ÁTVÁLLALÁS MINDÖSSZESEN (db):14

h i jd e f g

Els  vev  által 
közösségen belüli 

kivitelre átvett 
mennyiség

Tárgyid
szak

TERMÉKDÍJ-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÁSA (kg, db)
lapszám

KT0723 - ÁTV

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

M
en

n
yi

sé
g

i e
g

ys
ég

 (
kg

, 
d

b
)

-

Összes

Közösségen belül 
kivitt mennyiség

Els  vev  által 
exoprtra átvett 

mennyiség

Áthozat

k l ys t u vm n w
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

a

KELT: P. H.

A
L

Á
ÍR

Á
S

9

10

7

8

év hó nap kötelezett cégszer  aláírása

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

c d

Újrahasználatra visszafogadott 
csomagolás mennyisége (kg)

1

2

6

3

4

5

Belföldön forgalomba hozott termékek 
újrahasználható csomagolásának 

mennyisége (kg)

Áthozat
Tárgy

id szak
Összesen

b

Újonnan beszerzett újrahasználható 
csomagolások mennyisége (kg)

ÁthozatÁthozat
Tárgy

id szak
Összesen

Tárgy
id szak

Összesen

he f g i j lk

-KT0723

p

lapszám

nm

V2% arányszám

Beszámoló az újrahasználható és egyszerhasználatos csomagolás és kereskedelmi 
csomagolás mennyiségér l  (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

Negyedéves beszámoló id szaka:

-

o

UHA

Összesen Összesen

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

S
o

rs
zá

m
 (

B
J-

2) V1 és V2 arányszámok teljesítésének bemutatása

q r

q=p/((d+p)/100) r=g/(d/100)

V1% arányszám
Visszafogadott újrahasználható 

csomagolásból keletkezett hulladék 
mennyisége (kg)

Áthozat
Tárgy

id szak
Áthozat

Belföldön forgalomba hozott azonos 
típusú egyutas csomagolás 

mennyisége (kg)

Tárgy
id szak
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: 2 0 0 7 év negyedév

KELT: P. H.

Forgalomba hozott összes 
bevásárló-reklám táska 

térfogatösszege  (l)

Áthozat Tárgyid szak Öszesen

e

A mentesség további feltétele  a kötelezett (els  vev ) által beszerzett és továbbforgalmazott 
újrahasználható csomagolás legalább 60%-nak visszagy jtése.

"mt"
arányszá

m

Forgalomba hozott 
környezetbarát védjeggyel 

rendelkez   bevásárló-reklám 
táska térfogatösszege  (l)

Áthozat Tárgyid szak Öszesen
A termékdíjköteles m anyag (bevásárló-reklám)táska esetében a teljes mentesség további feltétele,  hogy a 

kötelezett 2007. évben 12%-os arányban (mt) hoz forgalomba külön jogszabályban meghatározott környezetbarát 

védjeggyel rendelkez  bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes 
bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva.

f g h

13.

Sor-
szá
m

i=h/(e/100)12.

11.

c d

A mentesség további feltétele a kötelezett (forgalomba hozó) által forgalomba hozott újrahasználható 
csomagolás legalább 60%-nak visszagy jtése.

Ebb l újrahasználható 
csomagolásban

forgalomba hozott termék 
mennysisége (l)

Ebb l visszagy jtött
forgalomba hozott 

újrahasználható
csomagolás térfogata (l)

Els dleges fogyasztói 
csomagolásban beszerzett 

termék összes 
mennysisége (l)

Ebb l újrahasználható 
csomagolásban beszerzett 

termék mennysisége (l)

Öszesen Áthozat Tárgyid szak ÖszesenTárgyid szak Öszesen Áthozat Tárgyid szak

Els dleges fogyasztói 
csomagolásban forgalomba 

hozott termék összes 
mennysisége (l)

Áthozat Tárgyid szak Öszesen Öszesen Áthozat Tárgyid szak

i j k l m

hó nap kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S
KT0723 - UHBBeszámoló az újrahasználható, egyszerhasználatos és környezetbarát termékdíjköteles

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS mennyiségér l

Negyedéves beszámoló id szaka:

lapszám

-

Ebb l visszagy jtött
beszerzett újrahasználható 

csomagolás térfogata (l)

A
L

Á
ÍR

Á
S

év

Sor-
szám

a

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

b

T
E

R
M

É
K

 K
Ó

D

9.

10.

hc d e f g

ÖszesenÁthozat Áthozat Tárgyid szak

on p tq r s



A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye

a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségének éves beszámolójáról

280 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám

Feldolgozást végz  kódja

aláírás

Kötelezett neve:

GLN száma:

Adószáma: - -

KSH törzsszáma: - -

Bankszámlaszáma: - -

Kötelezett székhelye:

Levelezési cím:
(amennyiben nem azonos a székhellyel)

Ügyintéz  neve: Telefonszáma:

év

Részletez  lapok:
darab:

Részletez  lapok:
darab:

Kérem részemre jelen beszámoló benyújtásáról a Ktr. 4 §. (1) bekezdés szerinti igazolást kiadását.
X

KELT:

P. H.

Képvisel  neve: 

Adószáma: - -

Kitöltést végz  neve: Telefonszáma:

IG
A

Z
O

-
L

Á
S

M
 E

 L
 L

 É
 K

 L
 E

 T
 E

 K

CSAK A  ÉVES BESZÁMOLÓRA KÖTELEZETT TÖLTI KI! 

HAS

05 06 07

 Éves beszámoló id szaka: 2007.

01

A
 L

 Á
 Í 

R
 Á

 S

hó

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben, illetve beszámolóban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

év

UHBUHAHKS ÁTV

nap

R
 Ö

 G
 Z

 Í 
T

 É
 S

év
A beérkezés dátuma:

hó

A FELDOLGOZÁST VÉGZ  TÖLTI KI! 

év

A
 Z

 O
 N

 O
 S

 Í 
T

 Á
 S

Környezetvédelmi termékdíj éves beszámoló 
összesít  f lap

KT07230
nap

hó
Feldolgozás id pontja:

nap

szám

közterület

02

A KÖTELEZETT TÖLTI KI! 

03 04

számtelepülés

település

KÜJ szám:

közterület
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

Beszámoló id szaka: 2007

1. negyedév 
(kg)

Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása

4. negyedév 
(kg)

2006. év 
összes (kg)

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

2. negyedév 
(kg)

d2 i = g x hg j = f - ih

9

9

d3 d4 d=d1+d2+d3+d4

lapszám

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

e

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A
L

Á
ÍR

Á
S

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

év

9 0

GUMIABRONCS
MINDÖSSZESEN:

GUMIABRONCS ÖSSZESEN:

9 0

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

KT kód

b

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

f = d x e

14.

15. 2 0 0

-01KT07230 -Éves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
GUMIABRONCS (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

d1

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

1.

Sor-
szám

a

3. negyedév 
(kg)

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphó

2 0 0

13.

12.

7.

10.

11.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

8.
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

4 0 0 9 1 9

4 0 0 9 2 9

4 0 0 9 1 9

4 0 0 9 2 9

KELT: P. H.

c

kg

d k

db

kg

kg

kg

db

kg

db

nap kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

KER. CSOM. ÖSSZESEN:

0

CSOMAGOLÁS MINDÖSSZESEN:

KER. CSOM. MINDÖSSZESEN:

9

db

hóév

kg

db

kg

db

kg

kg

db

db

M
en

n
yi

sé
g

i 
eg

ys
ég 2006. év 

összes (kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség keletkezése Kt. 2 §. (1) a)-d) kötelezett

KT kód
2. negyedév 

(kg)

Megnevezése
(maximum 35 karakter) 4. negyedév 

(kg)
3. negyedév 

(kg)
1. negyedév 

(kg)

"K"
díjtétel
(Ft/db)

Levonható,
illetve

visszaigényel
het

termékdíj
összege (eFt)

j

"H"
díjtétel
(Ft/db)

"Ú"
díjtétel
(Ft/db)

Termék
díj-tétel
(Ft/db,
vagy
Ft/kg)

m = k x l

"H"+"Ú"
(Ft/db)
vagy

súlyalapú
díjtétel
(Ft/kg)

Kötelezettség
(eFt)

Termékdíj-köteles
termék mennyisége

lf g h

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S
KT07230 - 02Éves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l

CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (kg, db) Kt. 2 §. (1) a)-d) kötelezett

Beszámoló id szaka: 2007

lapszám

-

13.
CSOMAGOLÁS ÖSSZESEN:

A
L

Á
ÍR

Á
S

15.

11.

14.

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

4

12.

S
o

rs
zá

m

a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

db

db

kg

db

kg

db

CSOMAGOLÁS ÉS KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS MINDÖSSZESEN:

kg

e1d

kg

db

db

e4e2 e3

kg

ie=e1+e2+e3+e4 n = j - m

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

b

090



3.szám
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

283

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

Beszámoló id szaka: 2007

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

1. negyedév 
(kg, db)

H T BERENDEZÉS ÉS H T KÖZEGEK MINDÖSSZESEN:

i = g x hf = d x e gd4 d=d1+d2+d3+d4 j = f - i

9

9

2. negyedév 
(kg, db)

3. negyedév 
(kg, db)

d2 e h

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

d3

9

0

0

0

9

99 0
H T KÖZEGEK

MINDÖSSZESEN:

H T BERENDEZÉS
ÖSSZESEN:

H T BERENDEZÉS
MINDÖSSZESEN:

H T KÖZEGEK
ÖSSZESEN:

0 0

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)
(Ft/db)

4. negyedév 
(kg, db)

2006. év 
összes
(kg, db)

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)
(Ft/db)

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg, db)

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15.

14.

KT kód

b

-03KT07230 -Éves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
H T BERENDEZÉS ÉS H T KÖZEGEK (db, kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

d1

naphóév kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

0 0

0

13.

0 0

9 0

9

8

8

3

3

1.

2.

3.

12.

7.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

2007

1. negyedév 
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

Beszámoló id szaka:

2. negyedév 
(kg)

3. negyedév 
(kg)

2006. év 
összes (kg)

3.

2.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

11.

8.

10.

9.

5 0 0

naphóév

AKKUMULÁTOR
MINDÖSSZESEN:

9

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S
A

D
A

T
T

A
R

T
A

L
O

M

-04KT07230 -Negyedéves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
AKKUMULÁTOR (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

4. negyedév 
(kg)

15. 5 0 0

14. 9

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

KT kód

b

1.

9 90

AKKUMULÁTOR
ÖSSZESEN:

0

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

2007

1. negyedév 
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) és (2) b) kötelezett

Negyedév
összes (kg)

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

3. negyedév 
(kg)

f = d x e

Beszámoló id szaka:

4. negyedév 
(kg)

2. negyedév 
(kg)

d2 i = g x h

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

EGYÉB K OLAJTERMÉK
ÖSSZESEN:

g j = f - id4 d=d1+d2+d3+d4 h

9

9

d3 e

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

év

9 0

EGYÉB KÖOLAJTERMÉK
MINDÖSSZESEN:

9 0

Sor-
szám

a

KT kód

b

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

15. 6 0 0

14.

-05KT07230 -Éves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l EGYÉB 
K OLAJTERMÉK (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c)  és (2) b) kötelezett)

d1

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

1.

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphó

6 0 0

10.

11.

2.

3.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

8.

9.
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

Beszámoló id szaka: 2007

1. negyedév 
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

2. negyedév 
(kg)

3. negyedév 
(kg)

2006. év 
összes (kg)

3.

2.

13.

12.

7.

4.

5.

6.

11.

8.

10.

9.

9 0 0

naphóév

REKLÁMHORDOZÓ
PAPÍROK  MINDÖSSZESEN:

9

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

d1

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S
A

D
A

T
T

A
R

T
A

L
O

M

-06KT07230 -Éves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
REKLÁMHORDOZÓ PAPÍROK (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

4. negyedév 
(kg)

15. 9 0 0

14. 9

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

Sor-
szám

a

KT kód

b

1.

9 90

REKLÁMHORDOZÓ
PAPÍROK  ÖSSZESEN:

0

lapszám

A
L

Á
ÍR

Á
S

d3 ed4 d=d1+d2+d3+d4 h

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

f = d x e

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

j = f - id2 i = g x hg
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

Beszámoló id szaka: 2007

1. negyedév 
(kg)

Termékdíjfizetési kötelezettség megállapítása
Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett

4. negyedév 
(kg)

2006. év 
összes (kg)

Kötelezettség
(eFt)

KTD-
tétel

(Ft/kg)

2. negyedév 
(kg)

d2 i = g x hg j = f - ih

9

9

d3 d4 d=d1+d2+d3+d4

lapszám

Termékdíj-
köteles termék 

mennyisége
(kg)

e

A TERMÉKDÍJ 
NETTÓ

ÖSSZEGE
TÉTELENKÉN

T ÉS 
ÖSSZESEN

(+-eFt)

Levonható, illetve visszaigényelhet
termékdíj

KTD-
tétel

(Ft/kg)

A
L

Á
ÍR

Á
S

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

év

9 0

EKT.  MINDÖSSZESEN:

EKT.  ÖSSZESEN:

9 0

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

c

KT kód

b

Levonható,
illetve

visszaigényelh
et  termékdíj 
összege (eFt)

f = d x e

14.

15. 1 0 0

-07KT07230 -Éves beszámoló a környezetvédelmi termékdíjköteles termékek mennyiségér l
ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉS (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

d1

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

1.

Sor-
szám

a

3. negyedév 
(kg)

kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírásanaphó

1 0 0

13.

12.

7.

10.

11.

9.

2.

3.

4.

5.

6.

8.
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3.szám
1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

a

KELT: P. H.

Beszámoló id szaka: 2007

Hulladékkezelési m velet megnevezése

fe

HKT kód 
1-4.

pozíciója

HKT kód 5-
9. pozíciója 

(KT-kód)
Mennyiség (kg, db)

g

13

12

b d

10

11

lapszám
egyéni teljesít ként hulladékkezelést végz , mentességi engedéllyel rendelkez  kötelezettek

és hasznosítást koordináló szervezetek részére

A
L

Á
ÍR

Á
S

év hó kötelezett cégszer  aláírásanap

S
o

rs
zá

m

-

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

Tevékenységet végz
GLN száma

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

1

Éves beszámoló termékdíjköteles termékb l képz dött hulladékok hasznosításról HAS -KT07230

14

4

6

7

8

9

5

2

3

15

Tevékenységet végz  neve
(GLN szám hiánya esetén  tevékenységet 

végz  adószáma is!)

c
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

a
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

KELT: P. H.

KT-kódCsatlakozott partner neve

c ed q=sum(e:p)j k l m

I. negyedév

n o pf g h i

június júliusjanuár február március december

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
augusztus szeptember október novemberáprilis május

Tárgyév
összesen

kötelezett cégszer  aláírásanapA
L

Á
ÍR

Á
S

év hó

KT07230 -

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S
Beszámoló id szaka:

lapszám

2007
A

D
A

T
T

A
R

T
A

L
O

M

b

Hasznosítást koordináló szervezetek beszámolója az éves szinten átvállalt mennyiségekr l (kg)

S
o

rs
zá

m Csatlakozott partner
GLN száma

Szolgáltatói díj alapját képez  átvállalt mennyiségek havi bontásban

HKS -
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

a

KELT: P. H.

f g h

EGYÉB
K OLAJTERMÉK

Kt. 2.§ (2) b)

Bérgyártásból
származó

termékdíjköteles
termék mennyisége

Els  vev  által 
közösségen belüli 

kivitelre átvett 
mennyiség

-

Közösségen belül 
kivitt mennyiség

Els  vev  által 
exoprtra átvett 

mennyiség
Export mennyisége

ÉVES BESZÁMOLÓ A TERMÉKDÍJ-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÁTVÁLLALÁSÁRÓL (kg, db)
lapszám

KT07230 - ÁTV

Megnevezése
(maximum 35 karakter)

M
en

n
yi

sé
g

i e
g

ys
ég

 (
kg

, 
d

b
)

d ec

Beszámoló id szaka: 2007

CSOMAGOLÁS
Kt. 2.§ (2) a)

14

13

12

11

1

3

4

5

6

7

8

9

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

S
o

rs
zá

m

KT kód

2

b

év hó nap kötelezett cégszer  aláírásaA
L

Á
ÍR

Á
S

10

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

j ki
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1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

a

KELT: P. H.

Beszámoló id szaka: 2007

Belföldön forgalomba hozott termékek 
újrahasználható csomagolásának 

mennyisége (kg)

b c d

Újrahasználatra visszafogadott 
csomagolás mennyisége (kg)

Újonnan beszerzett újrahasználható 
csomagolások mennyisége (kg)

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

S
o

rs
zá

m
 (

B
J-

2) V1 és V2 arányszámok teljesítésének bemutatása

g h

g=f/((b+f)/100) h=c/(b/100)

Éves beszámoló az újrahasználható és egyszerhasználatos csomagolás és 
kereskedelmi csomagolás mennyiségér l  (kg) (Kt. 2 §. (1) a)-c) kötelezett)

- UHA

e

V2% arányszámVisszafogadott újrahasználható 
csomagolásból keletkezett hulladék 

mennyisége (kg)

-

f

V1% arányszámBelföldön forgalomba hozott azonos 
típusú egyutas csomagolás 

mennyisége (kg)

KT07230
lapszám

5

1

2

A
Z

O
N

O
S

ÍT
Á

S

7

8

6

3

4

év hó nap kötelezett cégszer  aláírásaA
L

Á
ÍR

Á
S

9

10
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3.szám

1. A termékdíj fizetésre kötelezett adatai:

Kötelezett neve:

GLN száma: év

KELT: P. H.

g h

Ebb l visszagy jtött
beszerzett újrahasználható 

csomagolás térfogata (l)

Ebb l újrahasználható 
csomagolásban beszerzett 

termék mennysisége (l)

8.

7.

c d

5.

6.

1.

2.

3.

4.

A
L

Á
ÍR

Á
S

9.

10.

A
D

A
T

T
A

R
T

A
L

O
M

b

T
E

R
M

É
K

 K
Ó

D

év

Sor-
szám

a

KT07230

hó nap kötelezett vagy képvisel je cégszer  aláírása

e

lapszám

-
A

Z
O

N
O

S
ÍT

Á
S

- UHBÉves beszámoló az újrahasználható, egyszerhasználatos és környezetbarát termékdíjköteles
KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS mennyiségér l

Beszámoló id szaka: 2007

Els dleges fogyasztói 
csomagolásban

forgalomba hozott összes 
termék mennysisége (l)

Ebb l visszagy jtött
forgalomba hozott 

újrahasználható
csomagolás térfogata (l)

Ebb l újrahasználható 
csomagolásban

forgalomba hozott termék 
mennysisége (l)

Els dleges fogyasztói 
csomagolásban beszerzett 

termék összes
mennysisége (l)

f

12.

A mentesség további feltétele a kötelezett (forgalomba hozó) által forgalomba hozott újrahasználható 
csomagolás legalább 60%-nak visszagy jtése.

Forgalomba hozott összes 
bevásárló-reklám táska 

térfogatösszege  (l)

Forgalomba hozott 
környezetbarát védjeggyel 

rendelkez  bevásárló-reklám 
táska térfogatösszege  (l)

11.

Sor-
szá
m

A mentesség további feltétele  a kötelezett (els  vev ) által beszerzett és továbbforgalmazott 
újrahasználható csomagolás legalább 60%-nak visszagy jtése.

"mt"
arányszá

m (%)
A termékdíjköteles m anyag (bevásárló-reklám)táska esetében a teljes mentesség további feltétele,  hogy a 

kötelezett 2007. évben 12%-os arányban (mt) hoz forgalomba külön jogszabályban meghatározott környezetbarát 

védjeggyel rendelkez  bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes 
bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva.

i k=j/(i/100)j



Útmutató
az elérhetõ legjobb technika meghatározásához a szakaszos tûzi-mártó horganyzás terén

(2007)

Elõ szó

Az út mu ta tó a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 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 tû zi hor gany zás te rén.

El ké szí té sét az OKTVF Kör nye zet hasz ná la ti Osz tá lya ko or di nál ta, a szak mai anya got a Ma gyar Tû zi hor gany zók
Szö vet sé ge ál lí tot ta össze, 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.

Ma gyar Tû zi hor gany zók Szö vet sé ge
An tal Ár pád, el nök
Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
Kör nye zet hasz ná la ti Osz tály
Bab csány Il di kó, osz tály ve ze tõ
Nyá ri Esz ter ta ná csos, té ma ve ze tõ
A Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ sé gen a Kör nye zet hasz ná la ti 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.

A Kör nye zet hasz ná la ti Osz tály te le fo non az (1) 224-9100, fa xon az (1) 224-9263-as szá mon, e-mai len pe dig az
ippc@mail.kvvm.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 rium 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 az ille té kes zöld ha -
tó ság gal ve gyék fel a kap cso la tot.

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 rõl és csök ken tés rõl  szóló, 96/61/EK ta ná csi irány el vet (IPPC1 di rek tí va) 1999.

ok tó ber 30-ig kel lett az Euró pai Unió tag ál la ma i nak nem ze ti jog rend jük be át ül tet ni ük.
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 fele lõen az IPPC Irány elv a kör nye zet vé -

de lem ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló, 1995. évi LIII. tör vény (Kvt.) 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; majd 2006. ja nu ár 1-jé tõl a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás ról  szóló 20/2001. (II. 14.) és a 193/2001.
(X. 19.) Korm. ren de le te ket fel vál tot ta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges
kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról. 2007. ok tó ber 31-ig min den üze mel te tõ nek (en ge dé lyes nek) ma ra dék ta la -
nul tel je sí te nie kell az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély ben elõ ír ta kat.

Az IPPC Irány elv ki emel ke dõ je len tõ sé gû kör nye zet vé del mi irány elv. 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 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 figye lembe 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 fele lõen 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 -
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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 szen nyezettségi ha tár ér té kek be tar tá sá hoz, és e miatt a nem ze ti vagy a nem zet kö zi kör nye zet vé del mi elõ írások
sé rül né nek, a BAT-nál szi go rúbb in téz ke dé sek is megkövetel hetõek.

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 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 9. 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.

Annak 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 és Víz ügyi Mi nisz té rium 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 engedély -
kérelmi 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 -
bírálásához.

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 az EU ál tal ki adott 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 írásoknak 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 egyes szak te rü le ti jog sza bá lyi elõ írásokról 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.

1.2. 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 figye -

lembe véte lével 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 jelenése 
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 Euró pai IPPC Iro dá -
tól, (http://eippcb.jrc.es) va la mint a  Környezetvédelmi és Víz ügyi Mi nisz té rium hon lap ján (http://www.ippc.hu).

Meg lé võ lé te sít mé nyek ese tén, a BAT meghatáro zásakor, nagy szá mú té nye zõt kell figye lembe ven ni annak
 eldöntéséhez, hogy me lyik az a leg ha té ko nyabb tech nológia, 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 írásokat, figye lembe 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 írások 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  szigorúbb, 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 rész e 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/fejlesz tési 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, korszerût -
lenné váló tech no ló gia tá mo ga tá sá nak tûn het.

Az elõ írásokat 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  feltételek 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  cserélése, 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 írásaihoz, és ami az en ge dé lye zõ ha tó ság ál tal is el fo gad ha tó.

294 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



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 ille té kes Környezet -

védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let nek meg fele lõen a ha tár idõk és elõ írások, 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 lépésétõl 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 kör nye zet vé del mi ha tás ta nul mány is ké szí ten dõ, az en ge dé lye zõ ha tó ság az elõze -
tes vizs gá la ti sza kasz ban dönt ar ról, hogy az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás össze von ha tó vagy
össze kap csol ha tó-e a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás sal.

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 19. 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 elõtt meg kez dett te vé keny sé gek nek leg ké sõbb  – amennyi ben egyéb jog sza bály ko ráb bi ha tár idõt
nem ál la pít meg – 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.

A 314/2005. (XII. 25.) 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
 hatóság 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 tá sok mennyi sé gi vagy mi nõ sé gi vál to zá sa  miatt új ki bo csá tá si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sa szük sé ges,
vagy az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez ké pest je len tõs vál to zás tör tént, vagy a kör nye zet hasz ná ló – te vé -
keny sé gé ben – je len tõs vál toz ta tást kí ván vég re haj ta ni;

– az el ér he tõ leg jobb tech ni ká ban be kö vet ke zett je len tõs vál to zás kö vet kez té ben új ki bo csá tá si ha tár ér té kek, kö ve -
tel mé nyek elõ írása szük sé ges;

– a mû köd te tés biz ton sá ga új tech ni ka al kal ma zá sát igény li;
– ha a lé te sít mény olyan je len tõs kör nye zet ter he lést okoz, hogy az a ko ráb bi en ge dély ben rög zí tett ha tár ér té kek fe lül -

vizs gá la tát in do kol ja.

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 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de -

let 8. 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 fele lõen
be mu ta tás ra ke rült) és a BAT-nak való meg fe le lés be mu ta tá sa, illetve 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 314/2005. (XII. 25.) 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 a 2. sz. 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 figye lembe 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 2. mel lék le té nek 2.3. c) pont -
ja tar tal maz za:

„Vas fé mek fel dol go zá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek: védõ ol va dék fém-be vo na tok fel vi te le 2 ton na nyers acél/óra
ka pa ci tás fe lett.”

Je len út mu ta tó al kal ma zá si te rü le té hez tar toz nak ezen be lül a vas ból és acél ból ké szí tett szer ke ze tek kész és fél ter -
mé kek, csö vek, va la mint a kö tõ ele mek sza ka szos tû zi hor gany zá sá val fog lal ko zó 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 fo lya ma tos tech no ló gi ák kal vég zett tû zi hor gany zá si el já rá sok kal, mint a szé les és
kes keny acél sza la gok, hu za lok tû zi hor gany zá sa, a ki fe je zet ten csak pá co lást vég zõ üze mek kel (ezek kel a „Vas fémek
fel dol go zá sa” té ma kö rû aján lás fog lal ko zik).

Tû zi-már tó hor gany zás sal ki ala kí tott védõ ol va dék fém-be vo na tok fel vi te lén ért jük, ami kor a vas ból, vagy acél ból ké -
szí tett fél kész, vagy kész ter mék (pl. acél szer ke ze tek, csö vek, tar tá lyok, rács ter mé kek, csa va rok, sze gek, alát étek stb.) fe -
lü le tét ké mi ai, eset leg fi zi kai fe lü let tisz tí tás, fe lü let ak ti vá lás után a be vo nó fém ol va dé ká ba me rí tik, ahol a be vo nan dó
tárgy fe lü le tén tisz ta be vo nó fém bõl, ille tõ leg öt vö ze te i bõl álló fém ré teg ala kul ki.

A sza ka szos tû zi-már tó be ren de zé sek tel je sít mé nyét (ka pa ci tá sát) egy ség nyi idõ alatt a tû zi hor gany zó kád ba me rít he -
tõ, majd on nan ki ve he tõ, mi nõ sé gi leg meg fe le lõ be vo nat tal el lá tott ter mé kek ma xi má lis mennyi sé ge ha tá roz za meg. Ez a 
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tel je sít mény meg ha tá roz za a fe lü let elõ ke ze lõ be ren de zé sek és az eset le ges utó ke ze lõk szük sé ges ka pa ci tá sát, illetve
ener gia szük ség le tét.

1.6. Az ága zat fõbb kör nye ze ti ha tá sai
A sza ka szos tû zi-már tó hor gany zá si el já rá sok so rán a be vo nás ra ke rü lõ vas ból, vagy acél ból ké szí tett áru kat el sõ sor -

ban kor ró zió ellen védõ fém be vo na tok kal lát ják el. A be vo na tok fel ada ta ik el lá tá sá ra, a kor ró zi ós ha tá sok tól füg gõ en, al -
kal ma sak lég kö ri, víz alat ti, ta laj, illetve egyéb kor ró zi ós vi szo nyok kö zött is.

A tech no ló gia ter me lé keny sé gé nek fo lya ma tos nö ve ke dé sé vel, spe ci á lis tech ni kák al kal ma zá sá val pár hu za mo san, a
meg ter melt acél mennyi ség egy re na gyobb há nya dát vé dik a kor ró zió ellen tû zi hor gany zás sal. A tech no ló gi ai be ren de zé -
sek fej lesz té sé vel egy ide jû leg fo lya ma to san szi go rod nak a kör nye zet vé del mi elõ írá sok, me lyek  miatt egy re csök ken a
tû zi hor gany zó üze mek bõl ki ke rü lõ kör nye zet ter he lõ anya gok mennyi sé ge. Az a tö rek vés az üze mek tech no ló gi á já nak
fej lesz té sé nél, hogy zárt tech no ló gi ai rend sze rek ben, a ke let ke zõ mel lék ter mé kek tel jes új ra hasz no sí tá sa mel lett ál lít sák
elõ a meg fe le lõ mi nõ sé gû be vo na to kat. E miatt az üze me ken be lül és kí vül fo lya ma to san csök ken a lég ter he lés, ja vul nak
az üzem ben dol go zók mun ka kö rül mé nyei is.

A fen ti fo lya ma tok  miatt las san tel je sen ki szo rul nak az ipar ág ból azok az üze mek, ahol a tech ni kai le he tõ sé gek nem
tesz nek ele get az ipar át la gos fej lett sé gi szint jé nek.

Az üze mek ál tal be vont ter mé kek le het nek sa ját acél ter mé kek, vagy bér hor gany zás ként, mint szol gál ta tás ered mé nye -
kép pen ke rül nek to váb bi fel hasz ná lás ra. A hor gany zó vál la la tok ter mék szer ke ze te en nek meg fele lõen erõ sen vál to zik.

A tû zi-már tó el já rás sal be vont acél ter mé ke ket a nem zet gaz da ság ban min den olyan he lyen al kal maz zák, ahol hosszú
távú és gaz da sá gos kor ró zió el le ni vé del met akar nak el ér ni. Így a leg na gyobb fel hasz ná lá si te rü let az épí tõ ipar és a
 magasépítés, az út épí té sek, ener ge ti ka ipar, me zõ gaz da ság, vegy ipar, szál lít má nyo zás és rak tá ro zás, kör nye zet vé de lem,
de egyéb más te rü le te ken is szé les kör ben al kal maz zák.

Ma gyar or szá gon a 2005-ben mû kö dõ tû zi hor gany zó üze mek mint egy fe lé nek összes ka pa ci tá sa meg ha lad ja, vagy
meg ha lad hat ja a 2 ton na nyers acél/óra tel je sít ményt.

Az el já rás sal be vont ter mé kek vo lu me né nek ten den ci á ját te kint ve – Eu ró pá ban és Ma gyar or szá gon is – a ter mék
mennyi sé ge év rõl év re nö vek szik. Ezzel pár hu za mo san nõ a fel hasz nált hor gany (cink), illetve a tech no ló gi á hoz szük sé -
ges elõ ke ze lõ anya gok és fel hasz nált ener gi ák mennyi sé ge. A fo lya ma to san tö ké le te se dõ tech ni kák  miatt azon ban az
alap- és, se géd anya gok, va la mint ener gi ák mennyi sé gé nek nö ve ke dé si üte me alat ta ma rad a ki bo csá tott acél mennyi sé gi
nö ve ke dé sé nek. Az egy re szi go rúbb kör nye zet vé del mi elõ írások és a kör nye zet tu da tos gyár tás el ter je dé se  miatt az üze -
mek ben ke let ke zõ mel lék ter mé kek, ille tõ leg ki bo csá tott anya gok faj la gos mennyi sé ge ál lan dó an csök ken.

A be vo nó fém ol va dék ba (hor gany ba) tör té nõ be már tás elõtt szük sé ges fe lü let elõ ke ze lés lé pé sei a zsír ta la ní tás, öb lí -
tés, oxid men te sí tés (pá co lás), is mé telt öb lí tés(ek), fe lü let ak ti vá lás (flu xo lás), szá rí tás. Az oxid men te sí tés so rán leg több -
ször hí gí tott sós avat al kal maz nak, rit káb ban kén sa vat.

Mi vel az el já rás sal az elekt ro ké mi ai (gal ván) fém be vo nás hoz ké pest vas ta gabb fém ré te ge ket ala kí ta nak ki, ezért in -
kább kül té ri fel hasz ná lás ra al kal maz zák, ahon nan már szin te tel je sen ki szo rí tot ta a gal va ni zá lás sal elõ ál lí tott hor gany be -
vo na to kat.

A ha zai üze mek a hor gany zás után nem al kal maz nak utó ke ze lést (pl. kon ver zi ós be vo na tok), azon ban a kö vet ke zõ
évek ben a fel hasz ná lói igé nyek nö ve ke dé sé vel kor sze rû el já rá sok be ve ze té se el kép zel he tõ.

Ipa ri lag ter me lé keny el já rás az ún. szá raz tû zi hor gany zás, ami kor a fe lü let ak ti vá ló anyag (flux só) víz ben ol dott ál la -
pot ban egy kü lön ke ze lõ kád ban van le he lyez ve, mely be a pá co lást kö ve tõ öb lí té sek után a ter mé ke ket be márt ják. Ezt
kö ve ti egy szá rí tás (ke men cé ben), mely nek so rán a szá rí tás mel lett, a mun ka da ra bok fe lü le tét elõ is me le gí tik még a hor -
gany für dõ be me rí tés elõtt.

Ap róbb ter mé kek be vo ná sá ra hasz nál ják az ún. ned ves tû zi hor gany zást, ami kor a fe lü let ak ti vá ló szer (flux só) ha bo -
sí tott ál la pot ban a fém ol va dék te te jén úszik, majd ezen ke resz tül tör té nik a mun ka da ra bok be me rí té se a horganyolva -
dékba. Ezt a mû ve le tet a dol go zók kéz zel vég zik. Az el já rást ha zánk ban ma már csak egy-két he lyen al kal maz zák ala -
csony ter me lé keny sé ge és ne héz gé pe sít he tõ sé ge  miatt. Ipar i sze re pe fo lya ma to san csök ken, las san el ha nya gol ha tó a ré -
sze se dé se. Egy-két spe ci á lis üzem ben fog fenn ma rad ni.

Az ipar ág fej lõ dé se a szá raz-el já rás irá nyá ban tör té nik. Az üze mek gé pe sí té se, kon ve jor-be ren de zé sek al kal ma zá sa,
kor sze rû kör kö rös anyag áram lás ki ala kí tá sa el sõd le ges szem pont. A tech no ló gi ai fá zi sok nál hasz nált és ke let ke zõ anya -
gok bel-, va la mint kül té ri emisszi ó já nak csök ken té se ér de ké ben fo lya ma tos fej lesz té sek tör tén nek. Egy re ener gia ta ka ré -
ko sabb fû tés tech ni ká kat al kal maz nak a fém ol va dék, illetve a szá rí tó és elõ ke ze lõ ká dak fû té sé re, ahol a hul la dék hõ
hasz no sí tás nagy sze re pet fog kap ni.

Míg a ko ráb bi évek ben jel lem zõ volt az ólom be tét al kal ma zá sa a hor gany ol va dé kok öt vö zé sé re, illetve az acél ká dak
vé del mé re, las san már tel je sen el tû nik a hor gany zó üze mek tech no ló gi á já ból. Az op ti má lis alap anyag és hor gany fel -
hasz ná lás ér de ké ben spe ci á lis bel sõ szer ve zé si in téz ke dé se ket és kü lön le ges fém ol va dék öt vö ze te ket al kal maz nak.

A ha zai tû zi hor gany zó üze mek ben fel hasz nált alap-, és se géd anya gok mennyi sé gé nek fo lya ma tos csök ken té sé re je -
len tõs pi a ci kény sze rek lép tek mû kö dés be a 90’-es évek vé gén. A ter me lés mel lett ke let ke zõ hul la dé kok te kin te té ben ko -
ráb ban jel lem zõ volt az üzem nél tör té nõ sem le ge sí tés, majd a vég le ges hul la dék le ra kók ba tör té nõ el he lye zés. Az el múlt
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évek ben meg je len tek az el sõ sor ban hul la dék sa va kat fel vá sár ló vál la la tok, me lyek to váb bi fel hasz ná lás ban, vagy új ra -
hasz no sí tás ban ér de kel tek.

A tû zi hor gany zás fon tos és ér té kes hul la dé kai, a má sod la gos hor gany nak egyik alap anya ga az ún. ke mény hor gany,
illetve a fes ték ipar, gyógy szer és koz me ti kai stb. ipar ban fel hasz nált hul la dék a hor gany zói(cink) sa lak. Ezek nek az
anya gok nak és a hor gany zó kád nál ke let ke zõ fil ter por hasz no sí tá sa egy aránt meg ol dott. A ve gyi elõ ké szí tõ (elõ ke ze lõ)
te rü le te ken al kal ma zott vegy sze rek hely szí ni/üze mi fo lya ma tos re ge ne rá lá sa fon tos jö võ be ni fel ada ta lesz az ipar ág nak
az zal a cél lal, hogy már az üze mek ben mi nél több anya got új ra fel hasz nál ja nak, illetve az egy re mi ni má li sabb „ki me nõ”
anyag is új ra hasz no sít ha tó le gyen.

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 ke zelt
szenny víz, égés ter mé kek és tisz tí tott füst, de em lí tés re mél tó a ke let ke zõ ve szé lyes hul la dék (fá radt sav) mennyi sé ge.
Az üzem ben ke let ke zõ ke mény hor gany (Zn-Fe öt vö zet) és hor gany sa lak nem mi nõ sül nek ve szé lyes hul la dék nak, ám
még is szi go rú an el len õr zött fel té te lek kö zött kell õket tá rol ni és szál lí ta ni. Zaj ki bo csá tá sa ál ta lá ban nem je len tõs. A hor -
gany zó ká dak (fém ol va dék) fû té sé re ál ta lá ban föld gáz hasz ná la tos, akár csak a szá rí tó be ren de zé sek ki egé szí tõ fû té sé re.
A hor gany zó ká dak égés füst gá zát fel hasz nál ják a szá rí tó ke men ce fû té sé hez. Az ol da tok (flux és zsír ta la ní tó) fû té sé re
vagy gõzt, vagy pe dig a mo der nebb üze mek ben, hõ cse ré lõ kön ke resz tül ka pott hul la dék hõt hasz nál nak. Az eme lõ be -
ren de zé sek, be fú vó és el szí vó ven ti lá to rok, szi vattyúk meg haj tá sá ra nem el ha nya gol ha tó mennyi sé gû vil la mos ener gia
szük sé ges. A ve gyi anya gok és a ve szé lyes hul la dék ke ze lé se kor, tá ro lá sa kor és 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 tû zi hor gany zó ipar hely ze te
A tû zi hor gany zá si tech no ló gia so rán a hor gany zás ra ke rü lõ vas ból, vagy acél ból ké szí tett mun ka da ra bok tel jes fe lü le -

tét ké mi ai-fi zi kai el já rá sok kal fém tisz ta ál la pot ba hoz zák, majd a hor gany ol va dék ba me rít ve, a da ra bok fe lü le tén több fá -
zi sú, ter mo dif fú zi ós fém ré teg ala kul ki. Csõ sze rû mun ka da ra bok kül sõ és bel sõ fe lü le te egy aránt be vo nás ra ke rül.

A ki ala kult be vo nat ezüs tös, fé nyes, de le het matt szür ke is. A be vo nat több fá zi sú, mert Zn-Fe öt vö ze ti fá zi sok al kot -
ják, me lyek kö zül a leg fel sõt tisz ta hor gany ré teg bo rít ja. Ese ten ként a be vo nat tel jes ke reszt met sze te öt vö ze ti ré te gek bõl
áll hat, mely nek kor ró zió ál ló sá ga egyen ér té kû a tisz ta hor ga nyé val. A ki ala kí tott be vo nat vas tag sá ga ál ta lá ban több szö -
rö se a gal va ni kus (elekt ro li ti kus) el já rás sal lét re ho zott hor gany ré te gek nek. Fe lü le te az ese tek nagy ré szé ben sima és
egyen le tes, ám meg je le né se ál ta lá ban el ma rad az elekt ro li ti ku san hor gany zott ter mé ke ké tõl. En nek oka rész ben a tech -
no ló gi ai adott sá gok ban, rész ben pe dig, a tû zi hor gany zás ra ke rü lõ acé lok sok fé le anya gi  minõségében és ki vi te lé ben ke -
re sen dõ.

A tû zi hor gany be vo na tok ki vá ló kor ró zió el le ni vé dõ ké pes sé gét a hor gany (Zn) fe lü le tén ki ala ku ló passzív vé dõ ré teg -
nek (cink pa ti ná nak) kö szön he tik. A be vo nat leg al só (öt vö ze ti) ré te ge ké mi a i lag (öt vö ze ti ré teg gel) kö tõ dik a vas(acél)
alap hoz és a fá zi sok egy más hoz. Ke mény sé gük meg ha lad ja az alap fé mét, igen ko pás ál ló ak. A leg fel sõ tisz ta hor gany ré -
teg vi szont lá gyabb, mint az acél(vas) alap. A fen ti a tu laj don sá gok el sõ ran gú me cha ni kai pa ra mé te re ket is köl csö nöz nek 
a be vo nat nak.

A tû zi hor gany zás ro ham os el ter je dé sét a hor gany ké mi ai és fi zi kai tu laj don sá ga i nak, illetve az ipar sze rû al kal ma zás
ki ala ku lá sá nak kö szön he ti. A sza ka szos tû zi hor gany zás egyik leg na gyobb fel hasz ná lá si te rü le te a hor gany ha gyo má -
nya i nak meg fele lõen az épí tõ ipar, azon be lül az épü let szer ke ze tek kor ró zió el le ni vé del me. A nagy mé re tû hor gany zó be -
ren de zé sek meg je le né se egy re hosszabb, ma ga sabb, szé le sebb és sú lyo sabb da ra bok be vo ná sát te szik le he tõ vé. Ma már
könnyen és gyor san el ér he tõ 10–15 m hosszú és 5–6 ton na sú lyú mun ka da ra bok ke ze lé se. A be vo ná si tech ni ka to váb bi
fon tos leg na gyobb fel ve võ te rü le tei az út épí té sek és ener ge ti kai acél szer ke ze tek, illetve az ipar i acél szer ke ze tek (1. gra fi -
kon).

1. gra fi kon: A ma gyar tû zi hor gany zó ipar szeg men sei (For rás: MTSZ –2005)

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 297



Ha zánk ban az elsõ ipa ri lag nagy mé re tû be ren de zé sek a múlt szá zad 70’-es éve i nek ele jén lé te sül tek. Annak el le né re,
hogy ki sebb be ren de zé sek már ko ráb ban is mû köd tek, et tõl az idõ pont tól te he tõ – a csõ hor gany zás ki vé te lé vel – az el já -
rás nagy tö meg ben tör té nõ al kal ma zá sa Ma gyar or szá gon. Ezt köve tõen több ki sebb-na gyobb be ren de zést ál lí tot tak
mun ká ba és ez a fo lya mat ma is tart, mi köz ben az el avult üze mek több sé gét be zár ták, ám a hor gany zó üze mek szá ma és
az összes ka pa ci tás is ab szo lút ér té ken szá mít va fo lya ma to san nö vek szik. A het ve nes évek ben lé te sí tett be ren de zé sek
ak kor euró pai szin ten is kor sze rû nek szá mí tot tak, me lyek nél az el múlt év ti ze dek ben in kább csak „tech no ló gia kö ve tés”
tör tént. Az új on nan épí tet tet hor gany zó üze mek kö ze pe sen kor sze rû be ren de zé sek kel let tek fel sze rel ve.

Az ipar ág ha zai ter me lé se a 90’-es évek ele jé nek csõd hul lá ma után hir te len fel fu tott, a ter me lés szer ke ze te meg vál to zott.
Míg ko ráb ban a hor gany zó vál la la tok dön tõ en sa ját ter mé ke i ket hor ga nyoz ták, ez után rob ba nás sze rû en meg nõtt a bér hor -
gany zás sze re pe. En nek oka egy részt, hogy a kül föld rõl be áram ló meg ren de lé sek, be ru há zá sok hoz igé nyel ték az egy re
 nagyobb tö me gû hor gany zott ter mé ket, más részt pe dig, a ha zai mû sza ki ér tel mi ség is vég re fel is mer te a tech nológia gaz da -
sá gi je len tõ sé gét. A ha zai tû zi hor gany zó ipar ter me lé sé re vo nat ko zó be csült ada to kat a 2. gra fi kon mu tat ja.

2. gra fi kon: A ma gyar tû zi hor gany zó ipar be csült ter me lé se (For rás: MTSZ –2005)

(csõ hor gany zás nél kül)

Az ipar ág mai ter me lé se (csõ hor gany zás nél kül) kb. 40%-kal meg ha lad ja a rend szer vál tás elõt ti leg ma ga sabb szin tet.
Ez nagy já ból egy be esik a ka pa ci tás nö ve ke dés trend jé vel.

A ré geb bi ha zai vál la la to kat 2001-ig tel jes egé szé ben pri va ti zál ták, az új on nan lé te sül tek ter mé szet sze rû en már ma -
gán kéz ben van nak.

2. A sza ka szos tû zi hor gany zás tech no ló gi ai lé pé sei és az al kal ma zott tech ni kák

2.1. A tech no ló gia ál ta lá nos át te kin té se
A tû zi hor gany zás cél ja, hogy a vas (acél) ter mé kek fe lü le tén egy pó rus men tes és a me cha ni kai igény be vé te lek nek is kitû -

nõen ellen álló hor gany be vo na tot hoz za nak lét re. A tû zi hor gany zás so rán ál ta lá ban nagy szá mú meg ren de lõ ré szé re kü lön fé le
ala kú, mé re tû acél ból (vas ból) ké szí tett ter mé ket ke zel nek. A hor gany ré teg gel be vont mun ka da ra bok ál ta lá ban olyan kész,
vagy fél kész ter mé kek, me lyek nek fe lü le tét a hor gany zás után már nem mun kál ják meg, ugyan is a be vo nat ká ro sí tá sá val he -
lyi leg csök ken, vagy meg szû nik a vé dõ ér té ke, me lyet ilyen eset ben ki kell ja ví ta ni.

A tû zi hor gany zó üzem be ke rü lõ ter mé kek vál to za tos for má jú ak és tö me gû ek le het nek. Pél dá ul: acél osz lo pok, csö vek, 
tar tá lyok, csa va rok, sze gek, rá csok és még sok egyéb ter mék. Egyes üze mek spe ci á lis tech no ló gi á juk kal csö vek tû zi hor -
gany zá sát vég zik. A hor gany be vo nat tal el lá tott ter mé ke ket a gaz da ság min den olyan te rü le tén al kal maz zák, ahol hosszú
távú és meg bíz ha tó kor ró zió el le ni vé de lem re van szük ség.

A tech no ló gi ai fo lya mat leg fon to sabb fá zi sai:
– Zsír ta la ní tás
– Öb lí tés
– Pá co lás
– Öb lí tés
– Flu xo lás
– Szá rí tás
– Hor gany zás
– Utó ke ze lés
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2–1. ábra: A da rab áru hor gany zás szo ká sos tech no ló gi ai fo lya ma tai

A tû zi hor gany zást meg elõ zõ fe lü let elõ ke ze lés re alap ve tõ en két tech ni kai meg ol dás lé te zik, egy nyi tott és egy zárt
rend szer. A nyi tott rend szer ese té ben az elõ ke ze lõ ká dak sza ba don he lyez ked nek el az üzem csar nok ban és per emel szí vó
(eset leg be fú vó) rend sze rek kel van nak el lát va. Eb ben az eset ben a pá co lás hoz fel hasz nált – ál ta lá ban só sav – hõ mér sék -
le te a ki pá rol gás  miatt kor lá to zott.

Zárt rend sze rek ese té ben az elõ ke ze lõ ká dak (a szá rí tó ke men ce ki vé te lé vel) egy zárt tér ben (kap szu lá ban) van nak el -
he lyez ve. Eb ben a zárt egy ség ben meg en ge dett a pá co lás hoz fel hasz nált só sav ma ga sabb hõ mér sék le te is, mely nö ve li
a ke ze lés ha té kony sá gát. Itt tér el szí vás sal gon dos kod nak a bel sõ le ve gõ meg fe le lõ tisz ta sá gá ról. Ter mé sze te sen, mint a
nyi tott, mint pe dig a zárt rend sze rek ese té ben az el szí vott le ve gõt tisz tít ják, sem le ge sí tik.

A tû zi hor gany zá si mód sze rek kö zött lé te zik egy olyan tech ni ka, ami kor a hor gany ol va dék hõ mér sék le te lé nye ge sen
ma ga sabb a szo ká sos nál. Ez az ún. ma gas hõ mér sék le tû tû zi hor gany zás. Eb ben az eset ben a hor gany ol va dé kot tá ro ló
kád nem nagy tisz ta sá gú acél, ha nem ke rá mia bé lés sel el lá tott kád.

A csõ hor gany zá si el já rás el vé ben nem, ha nem au to ma ti zált sá gi fo ká ban kü lön bö zik a ha gyo má nyos sza ka szos hor -
gany zá si mód szer tõl (2–2. ábra).

2–2. ábra: Egy csõ hor gany zás be ren de zés elve [Wel zel]

Az el já rás egy kvá zi-fo lya ma tos hor gany zás nak is fel fog ha tó, de csak a fém be vo nás nál, ugyan is a fe lü let elõ ke ze lés
so rán a csõ kö te gek még egy sé gen ként ke rül nek ke ze lés re. A lép te tõ be ren de zés az elõ ke zelt csõ szá la kat egyen ként a
hor gany ol va dék ba me rü lõ spi rál ra he lye zi, mely fer de szög ben me rí ti a csö ve ket a fém ol va dék ba. Amint a csö vek ugyan -
csak fer de szög ben egy fel vo nó pá lyán ki emel ked nek az ol va dék ból, kül sõ fe lü le tü ket nagy nyo má sú le ve gõ se gít sé gé vel
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a fe les le ges hor gany tól meg tisz tít ják. Ezt köve tõen egy ki fú va tó be ren de zés se gít sé gé vel a csö vek bel sõ fe lü le tét nagy -
nyo má sú szá raz gõz se gít sé gé vel ki fú vat ják annak ér de ké ben, hogy el tá vo lít sák a fe les le ges hor gany ma rad vá nyo kat és
eset le ges szennye zõ dé se ket.

Annak el le né re, hogy a sza ka szos tû zi-már tó el já rás elve több mint 150 éve vál to zat lan ma radt, az ún. re ak tív acé lok
meg fele lõen vé kony és meg fe le lõ mi nõ sé gû be vo na ta i nak ér de ké ben bi zo nyos mó do sí tá so kat haj tot tak vég re. Ku ta tá -
sok so rán Ti-nak és V-nak a hor gany ol va dék hoz tör té nõ ada go lá sá val, és hor gany-ón be vo na tok kal ér tek el ered mé nye -
ket. A Tech ni gal va el já rás nál 0,03–0,08% Ni-t ada gol nak a hor gany ol va dék hoz. A mód szer ma már el ter jedt a tû zi hor -
gany zó ipar ban. A Zin ko pal-el já rás sal cink-alu mí ni um be vo na tot ál lí ta nak elõ, me lyet vé kony ter mé kek be vo ná sá ra
hasz nál nak, me lyet Né met or szág ban fej lesz tet tek ki, és egy üzem ben al kal maz nak. [Gal va–97–1], [Com EGGA]

2.2. A hor gany zás hoz szük sé ges alap anya gok ke ze lé se
A be vo nás hoz szük sé ges hor gany kö te gel ve, vagy töm bök for má já ban kö te gel ve ér ke zik az üzem be, me lye ket a hor -

gany zó kád kö ze lé ben tá rol nak. A vegy sze rek, kü lö nö sen a pá co lás hoz szük sé ges a 28%-os tö mény sé gû só sav (HCl) mû -
anyag, vagy üveg tar tá lyok ban ér ke zik az üzem be, vagy köz úti tar tály ko csi ban szál lít ják be, s az után a hor gany zó mû
elõ írásainak meg fele lõen tá rol ják. Egyéb ha tó anya gok, a zsír ta la ní tás hoz, vagy flu xo lás hoz az üze mi elõ írásoknak
megfele lõen tar tá lyok ban ke rül nek szál lí tás ra és tá ro lás ra. A tû zi hor gany zás ra be szál lí tott acél anya gok mi nõ sé ge ik sze -
rint szé les spekt ru mot kép vi sel nek, me lye ket a he lyi le he tõ sé gek és elõ írások figye lembe véte lével, eme lõ da ru val, vagy
vil lás tar gon cá val emel nek le a jár mû vek rõl. [EGGA5/98]

2.3. A mun ka da ra bok elõ ké szí té se hor gany zás elõtt
Elõ ke ze lés elõtt az acél ter mé ke ket tû zi hor ga nyoz ha tó ság szem pont já ból be me ne ti el len õr zés nek kell alá vet ni. A vas-, 

és acél önt vé nye ket, illetve bi zo nyos me ne tes mun ka da ra bo kat még pá co lás elõtt kop ta tás nak (me cha ni kus fe lü le ti tisz tí -
tás nak) ve tik alá. A hor gany zá si mû ve let meg könnyí té se ér de ké ben a mun ka da ra bo kat fel füg gesz tõ kam pók, hu za lok,
vagy lán cok se gít sé gé vel ge ren dák ra rög zí tik. A kö tõ ele me ket és egyéb apró ter mé ke ket per fo rált ko sa rak ba he lye zik,
majd eze ket az elõ ke ze lõ mû ve le tek ide jé re szin tén ge ren dák ra rög zí tik. [EGGA5/98]

2.4. Zsír ta la ní tás
A meg fe le lõ tû zi hor gany zá si mi nõ ség, illetve a szû rõ rend sze rek tel je sít mé nyé nek ja ví tá sa ér de ké ben a mun ka da ra -

bok fe lü le tét zsír ta la nít ják, mely nek so rán a fe lü le tük re ta padt kü lön fé le ola jo kat, zsí ro kat hû tõ-ke nõ anyag ma rad vá -
nyo kat el tá vo lít ják. Ezt ál ta lá ban lú gos zsír ta la ní tó ol da tok ban vég zik. Ezek az ol da tok fe lü let ak tív anya go kat is tar tal -
maz nak, me lyek emul ge ál ják a fém fe lü le ten levõ ola jo kat és zsí ro kat. Az így lét re jött zsí rok kal, ola jok kal te lí tett, in sta -
bil emul zió fel úszik a zsír ta la ní tó für dõ te te jé re, ahon nan gra vi tá ci ós sze pa rá to rok kal, le hú zók kal, mik ro-, vagy ult ra -
szû rõk kel stb. el tá vo lít ják.

A zsír ta la ní tó ol dat kon cent rá ci ó ja, hõ mér sék le te és a ke ze lé si idõ ha tá roz za meg a ke ze lés ha tás fo kát. A zsír ta la ní tó
für dõk szo ká sos hõ mér sék le te 30–70 °C kö zött van, ha bár egyes ese tek ben a hõ fok el ér he ti a 85 °C-ot is. A für dõ ben nát -
ri um-hid ro xid (1–10%) van fel old va, me lyen kí vül még egyéb al ka li kus re a gen se ket, mint szó da, nát ri um-szi li kát, tö -
mény al ka li kus fosz fá to kat és fo lyasz tó szert (bo rax), va la mint spe ci á lis fe lü let ak tív anya go kat, emul ge á ló sze re ket és
disz per gá ló ada lé ko kat is tar tal maz.

Al ter na tív le he tõ ség ként egyes üze mek ben az ún. sa vas zsír ta la ní tást al kal maz zák. Eb ben az eset ben a zsír ta la ní tó
ol dat hi gí tott erõs szer vet len sa vak ból áll, jel lem zõ en hid ro gén-klo rid(só sav) és fosz for sav, kü lön fé le ada lé kok kal. A sa -
vas zsír ta la ní tók rend sze rint sta bil emul zi ó kat ké pez nek a fel ol dott zsí rok kal és ola jok kal, mely meg ne he zí ti a für dõ tisz -
tán tar tá sát szol gá ló le fö lö zést, szû rést, sze pa rá lást ult ra szû rést, vagy cent ri fu gá lást. [ABAG]

Amennyi ben a mun ka da ra bo kat a nem meg fe le lõ zsír ta la ní tást köve tõen to váb bi mun ka fá zi sok ba vi szik, ezzel meg -
nö ve lik annak a koc ká za tát, hogy szer ves anya gok kal el szennye zik a so ron kö vet ke zõ ke ze lõ ká dat. Eb ben az eset ben
elõ for dul hat, hogy a szer ves anya gok a flux ba jut nak, majd a mun ka da ra bok fe lü le tén a hor gany ol va dék ba ke rül nek.
 Ezután ezek a szer ves anya gok és ma rad vá nya ik az el szí vott füst be ke rül ve, a füst gá zok tisz tí tá sát szol gá ló fil ter be ren -
de zé se ket ká ro sít ják, illetve aka dá lyoz zák a fil ter po rok új ra fel dol go zá sát.

Ezért az ügy fe lek ré szé re da rab áru-hor gany zás nál le he tõ leg elõ kell írni, hogy a be szál lí tott ter mé kek fe lü le te zsír- és
olaj men tes le gyen.

A zsír ta la ní tást köve tõen a mun ka da ra bo kat öb lí te ni kell annak ér de ké ben, hogy a pá co ló ká dak ba ne ke rül je nek át -
hor dás ra a zsír ta la ní tás so rán ke let ke zõ isza pok, va la mint egyéb ma rad vá nyok. Ezzel meg le het õriz ni a pác fo lya dék
tisz ta sá gát és meg le het aka dá lyoz ni a pác für dõ ha tás fo ká nak gyors rom lá sát.

2.5. Pá co lás
A mun ka da ra bo kon levõ lég rozs da, ön té si ké reg, me leg hen ger lé si reve el tá vo lí tá sa cél já ból a ke ze len dõ mun ka da ra -

bo kat hi gí tott só sav ban pá col ják. A hor gany zó üze mek ben erre a cél ra rend sze rint egy sor pá co ló ká dat he lyez nek el, kü -
lön bö zõ 2–16% kö zöt ti sav kon cent rá ci ó val, amely a friss pác ol dat el ké szí té se kor 12–16% kö zött van. Az mun ka da ra -
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bok fe lü le te i nek túl zott mér té kû pá col ódá sa (túl pá co lás) el ke rü lé se ér de ké ben – ez kü lö nö sen a nagy szi lárd sá gú acé lok -
nál fon tos – va la mint az acél ból ké szí tett pác ká dak anya gá nak meg óvá sa cél já ból az ol dat hoz pác-in hi bi to ro kat (pl. he -
xa me ti lén-tet ra mint) ada gol nak. [EGGA5/98], [ABAG], [Com EGGA]

A vas pá co lá si fo lya ma ta alatt a pác fo lya dék ban a sza bad sav mennyi sé ge csök ken, ezért idõ kö zön ként fe lül rõl pó -
tolni kell. A vas (II)- klo rid kor lá to zot tan ol dó dik a só sav ban (HCl-ban). Ha a pác lé a só val (FeCl2) te lí tõ dik, ak kor annak 
ma xi má li san meg sza bott kon cent rá ci ó já nál a pác fo lya dé kot ki kell cse rél ni. Az a só kon cent rá ció, ami kor a fá radt pác -
levet ki kell cse rél ni, 170 g FeCl2/l (=75 g Fe2+/l) és ez 100–120 Fe g/l kon cent rá ci ót je len t. [EGGA5/98], [ABAG], [Com 
EGGA], [Com DK]

Amennyi ben egy üzem ben túl ma gas a pác für dõ só tar tal ma, ak kor ez je len tõ sen meg nö ve li a pá col ódás idõ tar ta mát és
fo koz za a hor gany fel hasz ná lást is, mely sem mi kép pen sem kör nye zet ba rát meg ol dás.

Nyi tott rend sze rû pá co ló be ren de zé sek nél, a pác für dõk kör nye ze ti hõ mér sék le ten mû köd nek; zárt rend sze rû pá co ló
ká dak nál, a ma ga sabb sav hõ mér sék let meg en ge dett. Az, hogy a pá co lás so rán ke let ke zõ gáz ne mû anya gok kö zül
mennyi ke rül a lég tér be, függ a pác lé kon cent rá ci ó já tól és hõ mér sék le té tõl és a pá co lan dó mun ka da rab tól. A fel szál ló
hid ro gén gáz min den eset ben sav ré szecs ké ket visz ma gá val a le ve gõ be. [EGGA5/98], [VDI-RL 2579]

2.6. Vissza ma ra tás
Idõn ként el for dul, hogy a hor gany zás hoz hasz nált füg gesz tõ szer szá mok ról, vagy a nem meg fe le lõ mi nõ sé gû ter mé -

kek rõl a hor gany ré te get el kell tá vo lí ta ni. Ezt a mû ve le tet hi gí tott pác ol dat ba tör té nõ me rí tés sel vég zik.

Amennyi ben a pá co lás és a vissza pá co lás ugyan ab ban a kád ban tör té nik, a pác fo lya dék vas-, és cink-klo rid sók kal is
szennye zõ dik. Ma már a tû zi hor gany zó üze mek ún. sze pa rált pá co lást al kal maz nak, mely nek so rán a pá co lás és a vissza -
pá co lás kü lön-kü lön kád ban tör té nik, mely meg könnyí ti a fá radt pác le vek fel dol go zá sát. A fá radt pác ol da to kat ál ta lá ban
el szál lít ják annak ér de ké ben, hogy a hor ganyt és a sa vat vissza nyer jék.

A fá radt pác le vek el szál lí tá sá val, sem le ge sí té sé vel ma már kül sõ vál lal ko zók fog lal koz nak.
[Com2 Wed ge]

2.7. Öb lí tés
Az öb lí tés egy na gyon fon tos lé pés a tû zi hor gany zá si tech no ló gi á ban, mi vel meg hosszab bít ja az utá na kö vet ke zõ ke -

ze lõ fo lya dé kok hasz nos élet tar ta mát, csök ken ti az el szennye zõ dé sü ket, ez ál tal ja vít ja a ke let ke zõ mel lék ter mé kek új ra -
hasz no sít ha tó sá gá nak fel té te le it. Ezért a zsír ta la ní tás és a pá co lás mû ve le tei után a mun ka da ra bo kat öb lí tõ víz be márt ják,
me lye ket még fû tés sel is el lát nak.

Az egyik kád ból a má sik ba tör té nõ át hor dás mér té ke függ a mun ka da rab tu laj don sá ga i tól, a mun ka mû ve let mód já tól,
kü lö nö sen at tól, hogy mennyi le cse peg te té si idõ után vi szik to vább a kö vet ke zõ mû ve let re. A szo ká sos anyag ki hor dá si
mennyi ség 5–20 l/t hor gany zat lan acél mennyi ség kö zött van. A ki hor dott csur ga lé kot össze gyûj tik, a pá co ló ká dak hoz
ada gol ják és vég sõ so ron sem le ge sí tés re ke rül. Amennyi ben a vas-tar tal mú sav ma rad vá nyok a flu xos kád ba és azon ke -
resz tül a hor gany für dõ be ke rül nek, je len tõ sen meg nö ve lik a ke mény hor gany mennyi sé gét, ez ál tal a hor gany fel hasz ná -
lást. A ki hor dott szennye zõ dés ben levõ vas 1 gramm ja 25 g hor ganyt köt le, ami bõl ke mény hor gany ke let ke zik. [Com
EGGA], [ABAG], [Com2 EGGA]

Az öb lí tõ vi ze ket fel hasz nál ják az új pá co ló, vagy zsír ta la ní tó für dõk ké szí té sé hez, ezzel le het mi ni ma li zál ni az üze -
mek víz fel hasz ná lá sát.

2.8. Flu xo lás (fe lü let ak ti vá lás)
A flu xo lás cél ja, hogy a fo lyé kony hor gany meg fele lõen be tud ja ned ve sí te ni az acél (vas) fe lü le tét, ami a tû zi hor -

gany zás nál le ját szó dó re ak ci ók alap fel té te le, illetve az am mó ni um-klo rid tar tal mú ak ti vá ló sze rek a hor gany ol va dék ba
tör té nõ be már tás so rán még egy já ru lé kos pá co ló ha tást (fe lü let tisz tí tást) is ki fej te nek. Amennyi ben a flux hõ mér sék le te
meg ha lad ja a 200 °C-ot, a ben ne levõ am mó ni um-klo rid ter mi ku san el bom lik, NH3 és HCl ke let ke zik, amely egy já ru lé -
kos pá co ló ha tást fejt ki. [EGGA5/98], [ABAG]

A flu xo lás két fé le mó don tör tén het: szá raz és ned ves el já rás sal.

A szá raz el já rás nál az acélt a flux ol dat ba me rí tik, ami rend sze rint cink-klo rid és am mó ni um-klo rid vi zes ol da ta, mely -
nek hõ mér sék le te ál ta lá ban 40–80 °C kö zött van. Hi deg ak ti vá ló szer be tör té nõ be me rí tés is le het sé ges, azon ban ez ront -
ja fe lü let ak ti vá lást kö ve tõ szá rí tás ha té kony sá gát.

A flux-für dõ ti pi kus össze té te le:

– ZnCl2 150–300 g/l

– NH4Cl 150–300 g/l

– Faj súly: 1,15–1,30 g/ml

– Ol dott vas-tar ta lom: < 2 g/l
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A flux-ol dat pH-ér té két ál ta lá ban 4,5-re ál lít ják be azért, mert ez az ér ték biz to sít ja a vas-io nok vas (III)-hid ro xid for -
má já ban tör té nõ ki vá lá sát. Egyéb ként a flux-ol da tok pH-ja 1,0 és 5,0 kö zöt ti tar to mány ban le het.

A flux sók (cink-klo rid és am mó ni um-klo rid) tel jes kon cent rá ci ó ja, va la mint a cink-klo rid nak az am mó ni um-klo rid -
hoz vi szo nyí tott ará nya is na gyon fon tos. Az am mó ni um-klo rid mennyi sé ge a leg in kább a tel jes só mennyi ség 40–60%-a 
kö zött van. [Com DK]

Az am mó ni um-klo rid elõ se gí ti a szá rí tást, illetve a vas-oxi dok el tá vo lí tá sát a mun ka da ra bok fe lü le té rõl, ám kel le met -
len sza ga van és hamu, sa lak kép zõ dé sé hez ve zet a hor gany zá si fo lya mat so rán. Amennyi ben a mun ka da ra bok elõ ke ze -
lé se nem tel je sen tö ké le tes, több am mó ni um-klo ri dot kell hoz zá ad ni az ol dat hoz. A cink-klo rid meg elõ zi a mun ka da rab
fe lü le té nek oxi dá ci ó ját, amíg az a hor gany ol va dék ba ke rül. En nek kü lö nö sen ak kor van je len tõ sé ge, ha a szá rí tá si idõ
hosszú. Az összes flux sók kon cent rá ci ó já nak és fel hasz ná lá sá nak op ti mu mát a he lyi elõ írások sze rint kell be ál lí ta ni.
[Com DK]

A flux-ol dat ban levõ vas mennyi sé gé nek fo lya ma tos el len õr zé se ki emelt fel adat, gaz da sá gi és kör nye zet vé del mi
szem pont ból egy aránt. Amennyi ben a flux-für dõ ben ma gas a vas kon cent rá ci ó ja (a pác für dõ bõl tör té nõ át hor dás ból ere -
dõ en), az be fo lyá sol ja a hor gany be vo nat mi nõ sé gét. Ami kor ugyan is a vas az ak ti vá ló ol dat ból a hor gany ol va dék ba ke -
rül, ott szennye zõ dést okoz, és je len tõ sen meg nö ve li a ré teg vas tag sá gát, ront ja a be vo nat mi nõ sé gét. [Com DK]

Az am mó ni um-klo rid be már tás alat ti kör nye ze ti ha tá sa i nak csök ken té se ér de ké ben egyes hor gany zók ún. „csök ken -
tett füst tar tal mú” flu xot hasz nál nak, mely ben az am mó ni um-klo ri dot rész ben ká li um-klo rid dal he lyet te sí tik. [ABAG]

A mun ka da ra bok nak a flu xos kád ból tör té nõ ki eme lé se után a víz a fe lü let rõl el pá ro log. En nek a pá rol gás nak a mér té -
ke függ a só ol dat-für dõ hõ mér sék le té tõl, amennyi ben a für dõ for ró, ak kor ki pá rol gás se bes sé ge na gyobb. Ez azon ban
meg ta ka rí tást je len t a to váb bi szá rí tás nál. A hor gany zó kád tól el szí vott égés gázt a szá rí tó ke men ce fû té sé re hasz nál ják,
ám en nek el le né re ott még ki egé szí tõ égõk re is szük ség van. A meg fe le lõ szá rí tás csök ken ti fol tok ki ala ku lá sá nak ve szé -
lyét, illetve a hor gany nak a fém ol va dék ból tör té nõ ki fröccse né sé nek koc ká za tát. En nek a fon tos sá ga ab ban áll, hogy a
szá rí tás egy faj ta elõ me le gí tés nek mi nõ sül. [Com2 EGGA]

Azok nál a hor gany zók nál, ahol kis da rab szá mot ke zel nek, rend kí vül igé nye sek a fe lü let ak ti vá lás sal szem ben, és bo -
nyo lult ala kú ter mé ke ket hor ga nyoz nak, al ter na tív meg ol dás ként az ún. ned ves-flu xo lást hasz nál ják. En nél a meg ol dás -
nál az ak ti vá ló anyag (flux) só hab for má já ban a fém für dõ te te jén úszik. A hor gany zás ra ke rü lõ acél mun ka da ra bok ezen
a só ha bon ke resz tül jut nak be a fém ol va dék ba. A mun ka da ra bo kat a fém ol va dék egy meg tisz tí tott fe lü le tén ke resz tül
eme lik ki a hor gany für dõ bõl úgy, hogy már nem ke rül nek kap cso lat ba a flux só val. [EGGA5/98]

2.9. Már tó-hor gany zás
A flu xolt és szá rí tott mun ka da ra bo kat kis se bes ség gel en ge dik a hor gany ol va dék ba. Túl hosszú mun ka da ra bok ese té -

ben két sze ri me rí tést kell al kal maz ni annak ér de ké ben, hogy a da rab tel jes fe lü le te be le gyen von va. A be me rí tés kor a vas 
re ak ci ó ba lép a hor gannyal és a mun ka da rab fe lü le tén Zn-Fe öt vö ze ti ré te gek bõl álló be vo nat jön lét re, mely re ki eme lés -
kor egy tisz ta hor gany ré teg ra kó dik. A be me rí tés idõ tar ta ma a ki sebb és könnyebb ter mé kek nél né hány per cig tart, míg a
nagy sú lyú mun ka da ra bok nál akár 30 per ces is le het. [EGGA5/98]

A hor gany ol va dék hõ mér sék le te 440–475 °C fok kö zött van. A ká dak mé re te a pi a ci igé nyek tõl és a ke ze len dõ ter mé -
kek mé re té tõl füg gõ en erõ sen vál to zó. Jel lem zõ mé re tek: 7 m hosszú, 1,4 m szé les és 2,6 m mély ká dak, de van nak 20 m
hosszú és 4 m mély be ren de zé sek is. A hor gany zó ká dat he ví tõ ke men ce ve szi kö rül, me lye ket pin ce szin ten, vagy ta laj -
szin ten he lyez nek el a hoz zá tar to zó pó di um mal és a ke ze lõ be ren de zé sek kel együtt. A ká da kat rend sze rint gáz-, vagy
olaj tü ze lé sû égõk kel kí vül rõl fû tik. Ab ban az eset ben, ha a hor gany ol va dék hõ mér sék le te meg ha lad ja a 460 °C-ot (acél -
kád nem al kal maz ha tó), vagy ahol a kád fal fe lü le té nek fû té se nem ele gen dõ a fém meg fe le lõ hõ mér sék le ten tar tá sá hoz,
ott me rü lõ, vagy fe lü le ti fû tést al kal maz nak. Ott, ahol gaz da sá go sab ban meg old ha tó, elekt ro mos fû té sû ke men cé ket al -
kal maz nak, ol dal ról, vagy fe lül rõl tör té nõ hõ su gár zás sal, de lé tez nek in duk ci ós és el len ál lás fû té sû ká dak is.
[EGGA5/98], [Com2 EGGA], [Com2 Fin]

A hor gany ol va dék rend sze re sen tar tal maz ki sebb mennyi sé gek ben egyéb fé me ket is, me lyek a hor gany szennye zõi,
vagy öt vö zõ ként ada gol ják az ol va dék hoz. Szo ká sos ol va dék össze té tel:

– Hor gany 98,9 tö meg%

– Ólom 1,0 tö meg%

– Vas 0,03 tö meg%

– Alu mí ni um 0,002 tö meg%

– Kad mi um 0,02 tö meg%

– Nyo mok ban egyéb fé mek (ón, réz stb.)

Az alu mí ni um és az ólom hoz zá adá sá val be fo lyá sol ni le het a be vo nat vas tag sá gát, illetve a kül sõ meg je le né sét.
Az ólom hoz zá adá sa (0,1–0,15%-ban), a hor gany fi zi kai tu laj don sá ga i ra, a visz ko zi tá sá ra, a fe lü le ti fe szült sé gé re (szét -
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fo lyás) van be fo lyás sal. Se gí ti a hor gany zan dó acél fe lü le té nek ned ve sí té sét és a hor gany fe lü let rõl tör té nõ le fo lyá sát a
ki eme lés so rán. Az ólom a fen ti e ken kí vül még védi a hor gany zó kád anya gát is, ugyan is a hor gany für dõ al ján he lyez ke -
dik el a hor gany ol va dék és a kád anya ga kö zött, mint fe nék ólom. Az acél kád bel sõ fa lán ki ala kult ré teg nek fon tos meg -
elõ zõ sze re pe van a kád élet tar ta ma szem pont já ból. [ABAG], [Com2 EGGA]

Acél ká dak ese té ben na gyon fon tos az acél ké mi ai össze té te le (eze ket a hor gany ag resszív tá ma dá sá nak csök ken té se
ér de ké ben ál ta lá ban ala csony szén-, és szi lí ci um-tar tal mú acé lok ból ké szí tik), illetve, hogy meg fele lõen el len áll jon az
üze me lés alat ti hid ro szta ti kus nyo más nak és hõ in ga do zá sok nak. A hor gany ag resszív tá ma dá sá nak ellen álló kád be sze -
rez he tõ, ám na gyon költ sé ges. [Com2 EGGA]

Né hány hor gany zó, akik ún. ma gas hõ mér sék le tû hor gany zás sal dol goz nak (ál ta lá ban 530 °C fe lett), a hõ nek ellen álló 
ká dat hasz nál nak. En nél a tech ni ká nál fel tét le nül szük sé ges a meg fe le lõ acél tí pus (acél osz tály) és spe ci á lis kom po nen -
sek meg vá lasz tá sa. [EGGA5/98]

Az am mó ni um-klo rid nak – a flux al ko tó ele mé nek – a szub li má ci ós hõ mér sék le te a hor gany für dõ hõ mér sék le te alatt
van, így az egyéb lét re jö võ re ak ci ók kal együtt füst kép zõ dé sét ered mé nye zi a tû zi hor gany zás fo lya mán. A tû zi hor gany -
zó ká dak ál ta lá ban fel van nak sze rel ve egy el szí vás sal ren del ke zõ le fe dés sel, vagy per emel szí vó be ren de zés sel. Az el szí -
vott le ve gõt ál ta lá ban zsá kos szû rõ vel tisz tít ják és a le vá lasz tott port el szál lít ják az ér té kes össze te võk vissza nye ré se cél -
já ból, ne ve ze te sen a flux tar tal má ért. Né mely eset ben a le vá lasz tott port hul la dék tá ro lók ban szál lít ják. [Com2 Wed ge]
Van nak olyan üze mek, ahol Ven tu ri-el ven mû kö dõ gáz tisz tí tó be ren de zést al kal maz nak és a mosó fo lya dé kot a flu xol dat 
kon dí ci o ná lá sá ra hasz nál ják. [EGGA5/98], [Com EGGA], [Com2 EGGA]

A hor gany re ak ci ó ja az acél lal (hor gany zás ra ke rü lõ mun ka da rab bal, vagy a kád fa lá val) hor gany öt vö zet kép zõ dé sé -
hez ve zet, ame lyet úgy is me rünk, mint ke mény hor gany. A ke mény hor gany fel ta pad hat a ká dak fa lá ra, de nagy részt a kád 
al já ban gyû lik össze, ahon nan sza bá lyos idõ kö zön ként el tá vo lít ják ke mény hor gany-sze dõ ka nál lal vagy mar ko ló val.
A túl sok ke mény hor gany za var ja a tû zi hor gany zást és a kí vül rõl fû tött ká dak túl he vü lé sét okoz hat ja. Az el tá vo lí tott ke -
mény hor ganyt a cink hul la dé kot fel dol go zó ipar szál lít ja el, ahol ki nye rik a cink tar tal mát v. vegy ipar dol goz za fel és
cink-oxi dot gyár t be lõ le. [EGGA5/98], [Com EGGA], [Com2 EGGA]

A cink hamu kép zõ dé se a für dõ fel szí nén tör té nik a Zn és a le ve gõ ben lévõ oxi gén, va la mint a Zn és flux re ak ci ó já nak
kö vet kez té ben. Az oxi dá ló dott anyag el tá vo lí tás ra és fel hasz ná lás ra ke rül köz vet le nül az üzem ben, vagy a cink hul la dé -
kot fel dol go zó ipar szál lít ja el. [EGGA5/98], [GE6], [Com2 FIN]

2.10. Utó ke ze lés
Mi u tán a hor gany zott mun ka da ra bo kat ki eme lik a hor gany ol va dék ból a fe les le ges hor ganyt rá zás sal, vagy le hú zás sal

tá vo lít ják el. Ez után a da ra bo kat hagy ják le hûl ni és el len õr zik õket. Ezt köve tõen a da ra bo kat a tar tók ról le sze dik, a ki -
sebb fe lü le ti hi bá kat ki ja vít ják, majd elõ ké szí tik õket a ki szál lí tás ra. Egyes acél ter mé ke ket köz vet len hor gany zás után
spe ci á lis tu laj don sá gok el éré se ér de ké ben víz ben hû te nek. A fe hér rozs dá so dás el ke rü lé se ér de ké ben olaj, emul zió ré teg -
gel, vagy kro má to zás sal le het vé de ni.

Tû zi hor gany zott kö tõ ele me ket, illetve apró ter mé ke ket ál ta lá ban per fo rált acél ko sár ba he lyez ve me rí tik a fo lyé kony
hor gany ba. Mi u tán a ko sa rat a hor gany ol va dék ból ki eme lik, egy cent ri fu gá ba he lye zik. Itt a fe les le ges hor ganyt el tá vo -
lít ják a fe lü let rõl. A cent ri fu gált da ra bo kat hû tik, ki ön tik, majd a ko sa rat vissza vi szik a fo lya mat ba. Vé del mi és gyár tá si
el já rá sok is mer tek. [Com2 EGGA]

Mi u tán hor gany zott csö vek, zárt szel vé nyek kül sõ ol da lát sû rí tett le ve gõ vel le-, illetve a bel sõ fe lü ket gõz zel ki fú vat -
ják, a fe les le ges hor gany vissza ke rül a hor gany ol va dék ba. A fe les le ges hor gany nak a gõz zel tör té nõ el tá vo lí tá sa so rán,
por sze rû anyag ke let ke zik, me lyet össze gyûj te nek és vissza ke rül a hor gany ol va dék ba, vagy mint má sod la gos alap anyag
új ra hasz no sít ják a hor gany ipar ban. [EGGA98/5], [GE6]

3. A sza ka szos tû zi hor gany zá si el já rás el ér he tõ leg jobb tech ni ká já nak (BAT) meg ha tá ro zá sá nál fi gye lem be
 veendõ 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 írásban 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.
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Az egyes el já rá sok is mer te té se ál ta lá ban a 3.1. 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 ér he tõ 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.

Al kal ma zá si te rü let Az el já rás al kal ma zá sá val vagy meg szûn te té sé vel kap -
cso la tos té nye zõk figye lembevétele (pl. ren del ke zés re
álló hely, fo lya mat jel lem zõk).

Já ru lé kos ha tá sok Az el já rás meg va ló sí tá sa  miatt 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.

Re fe ren cia be ren de zé sek A tech ni ka al kal ma zá sá val mû kö dõ lé te sít mény

Üze mi mû sza ki 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.

Üze mi gaz da sá gi ada 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.

A vég re haj tás ösz tön zé se 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).

Aján lott iro da lom Az al kal ma zást le író iro dal mi hi vat ko zá sok.

3–1. 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 vízfel 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 -
valósításában, a vas ala pú fé mek (acé lok) tû zi hor gany zá sa 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, ame lyek meg szûn te tik a ha vá ria kró ni kus és akut ha tá sa it.

3.1. Alap-, és se géd anya gok ke ze lé se és tá ro lá sa
Le írás:
Egy tû zi hor gany zó üzem leg fon to sabb alap-, és se géd anya ga i ra vo nat ko zó tá ro lá si szem pon tok
– só sav gáz ke let ke zé sé nek meg elõ zé se, a friss és el hasz nált sa vak el kü lö ní tett, zárt, biz ton sá gos he lyen tör té nõ tá ro -

lá sá val
– por, vagy fo lyé kony ál la po tú vegy sze rek (in hi bi to rok, zsír ta la ní tó anya gok, flu xá ló anya gok, la bo ra tó ri u mi se géd -

anya gok) egy más tól meg fele lõen el kü lö ní tett, biz ton sá gos tá ro lá sa és meg fe le lõ vé dõ fel sze re lé sek ben tör té nõ ke ze lé se
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– meg fe le lõ ke ze lés sel tûz-, és rob ba nás ve szély el há rí tá sa a fû tés hez hasz nált, olaj-, vagy gáz tü ze lé sû be ren de zé sek -
hez szük sé ges ener gia hor do zók nál

– tûz ve szély csök ken té se, a tûz ve szé lyes anya gok kü lön tá ro lá sá val
– 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
– meg kell aka dá lyoz ni 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
– meg fe le lõ védõ és ri asz tó be ren de zé sek kel és vész tá ro ló tar tá lyok kal (kár men tõk kel) meg kell aka dá lyoz ni a hor gany -

zó kád eset le ges lyu ka dá sa kor, vagy túl töl té se kor ki fu tó fo lyé kony hor gany okoz ta ká rok és bal eset ve szély be kö vet ke zé sét
– fo lyé kony fém mel (meg ol vasz tott hor gannyal) tör té nõ biz ton sá gos mun ka vég zés sza bá lya i nak elõ írása és vé dõ esz -

kö zök hasz ná la ta
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Bal ese tek és vé let len el fo lyá sok, el szi vár gá sok koc ká za tá nak csök ke né se.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ be ren de zé sek nél.
Üze mi gaz da sá gi ada 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 és vé dõ-, ri asz tó be ren de zé sek te le pí té sé nek

költ sé ge.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Mun ka vé del mi elõ írások, kör nye ze ti me nedzs ment rend szer (EMS) és egyéb me nedzs ment rend sze rek, és a kör -

nye zet ter hel he tõ sé gé re és tisz ta sá gá ra vo nat ko zó elõ írások.

3.2. Zsír ta la ní tás
3.2.1. Zsír és olaj be hor dás csök ken té se
Le írás:
A zsír és olaj be hor dás csök ken té se ér de ké ben a hor gany zók nak meg kell kí sé rel ni a ve võ i ket meg gyõz ni ar ról, hogy

ter mé ke ik fe lü le tei zsír és olaj me ne te sek le gye nek, vagy le he tõ ség sze rint csak mi ni má lis mennyi ség ben hor doz za nak
fe lü le tü kön zsí ro kat, ola jo kat. A zsír és olaj be hor dás csök ken té se egy ol csó, egy sze rû, ám ha té kony in téz ke dés a zsír ta -
la ní tó für dõk élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sa és a kép zõ dõ hul la dé kok (ki me rült für dõk és olaj tar tal mú isza pok) csök -
ken té se érdekében.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Az el hasz nált zsír ta la ní tó ol da tok mennyi sé gé nek csök ken té se.
– Csök ke nõ hul la dék víz- és iszap mennyi ség.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ be ren de zé sek (a hor gany zók be fo lyá sát a ter mé kek ál la po tá ra bér hor gany zás ese té ben kor lá toz -

ni le het).
Já ru lé kos ha tá sok:
– Fel hasz nált zsír ta la ní tó sze rek mennyi sé gé nek csök ke né se.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Faj la gos zsír ta la ní tá si költ sé gek csök ke né se.
– Ki me rült zsír ta la ní tó sze rek tisz tí tá si, új ra fel dol go zá si költ sé ge i nek csök ke né se.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– A ve võk fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ üze mi költ sé gek.
3.2.2. Für dõ ke ze lés op ti ma li zá lá sa
Le írás:
A für dõk ke ze lé sé nek op ti ma li zá lá sá ért ál ta lá nos in téz ke dé se ket le het ten ni a zsír ta la ní tó ká dak jel lem zõ i nek, a hõ -

mér sék let nek és a kon cent rá ci ó nak az el len õr zé sé vel annak ér de ké ben, hogy a zsír ta la ní tó für dõt ha té ko nyan hasz nál ják. 
A zsír ta la ní tás ha tás fo kát le het ja ví ta ni az zal, hogy a ter mék fe lü let és a ke ze lõ fo lya dék kö zöt ti kap cso lat in ten zi tá sát nö -
vel jük, pl. a mun ka da ra bok moz ga tá sá val, vagy a für dõ moz ga tá sá val (ke ve rés), illetve ult ra han gos zsír ta la ní tás sal.
A fo lya mat ha té kony sá gát ugyan csak ja ví ta ni, és a kör nye ze ti ha tá so kat csök ken te ni le het, ha a zsír ta la ní tás so rán kasz -
kád-rend szert alkalmaznak.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A ki me rült zsír ta la ní tó ol dat mennyi sé gé nek csök ken té se.
– Csök ke nõ hul la dék víz- és iszap mennyi ség.
– Ke ve sebb víz fel hasz ná lás.
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Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ be ren de zé sek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Fel hasz nált zsír ta la ní tó sze rek és öb lí tõ víz mennyi sé gé nek csök ke né se.
– Ke ze lé si idõ tar tam csök ke né se.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Faj la gos zsír ta la ní tá si költ sé gek csök ke né se.
– Ki me rült zsír ta la ní tó sze rek tisz tí tá si, új ra fel dol go zá si költ sé ge i nek csök ke né se.
– Fel hasz nált öb lí tõ víz mennyi sé gé nek csök ke né se.
– Für dõ moz ga tás meg va ló sí tá sá ból adó dó több let költ sé gek.
– Kasz kád-rend szer ese té ben több let ke ze lõ kád(ak) be ru há zá sa.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Az üze mi al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se, ok ta tá sa.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ üze mi költ sé gek.
3.2.3. Zsír ta la ní tó für dõk kar ban tar tá sa és tisz tí tá sa 
Le írás:
A zsír ta la ní tó ol da tok ban levõ ma gas olaj tar ta lom nem kí vá na tos. Ezért olyan in téz ke dé se ket szük sé ges ten ni, me -

lyek kel az üzem idõt meg hosszab bít ják. A kö vet ke zõ meg ol dá sok hasz ná la to sak:
A lú gos zsír ta la ní tás nál kép zõ dõ emul zi ók nem sta bi lak. Az ola jak és zsí rok fel úsz nak a für dõ te te jé re, ott össze gyûl -

nek és nyu gal mi ál la pot ban a für dõ nyu godt ré szén ré te get ké pez nek. Itt az olaj ré teg el kü lö nül, majd el le het tá vo lí ta ni
le fö lö zés sel, le úsz ta tás sal, vagy le vá lasz tás sal stb. Ezek kel az egy sze rû in téz ke dé sek kel, egy sze rû en, a gra vi tá ció se -
gít sé gé vel (le vá lasz tá si idõ: több óra) a zsír ta la ní tó für dõk üzem ide jét 2–4-sze re sé re meg le het hosszab bí ta ni. A le vá -
lasz tott iszap ola jo kat, zsí ro kat, zsír ta la ní tó szert, re vét, rozs dát stb. tar tal maz és le tá ro lás ra ke rül. [ABAG]

A le vá lasz tás ha té ko nyabb, amennyi ben a szét vá lasz tás hoz cent ri fu gát al kal maz nak, ek kor az olaj, illetve a víz fá zi sok 
má sod per ce ken be lül el vál nak. A na gyon ki csi olaj és zsír ré szecs kék egy sze rûb ben el vá laszt ha tó ak, az olaj fá zis csak
5–10% vi zet tar tal maz, így a zsír ta la ní tó szer nem kí vá na tos ki hor dá sa el ke rül he tõ. A für dõk üzem ide jét így akár 16-szo -
ro sá ra is meg le het nö vel ni.

Mág ne ses le vá lasz tás/mág ne ses szû rõ ese té ben egy mág ne ses ha tá sú szû rõ van be épít ve annak ér de ké ben, hogy a fi -
nom vas ré szecs ké ket és az ola jat el tá vo lít sák a zsír ta la ní tó für dõk bõl.

Lé te zõ el já rás még a ten zi dek és az ola jak ab szorp ci ós le vá lasz tá sa, mely ese ten ként a szû rést kö ve ti.
A zsír ta la ní tó ol dat mik ro-, és ult ra szû ré se ese tén az ol da tot szi vattyú val egy memb rá non ke resz tül át pré se lik (3–8

bar), amely ben az olaj, a zsír és az el hasz nált zsír ta la ní tó szer mo le ku lá ris mé re tek ben vissza ma rad. A memb rán vé del me 
ér de ké ben a szû rés elõtt az ol dat ból egy üle pí tõ tar tály ban a szi lárd ré szecs ké ket ki vá laszt ják. A mik ro-, és ult ra szû rés az
üzem idõt 10–20-szo ro sá ra meg nö ve li. A memb rá nok mi nõ sé gét a zsír ta la ní tó ká dak sa já tos sá ga i nak meg fele lõen kell
meg vá lasz ta ni (pó rus mé ret) és meg kell fe lel ni a min den ko ri tisz ta sá gi kö ve tel mé nyek nek. A bér hor gany zás nál az üze -
mi fel té te lek ben be ál ló gya ko ri vál to zá sok (össze té tel in ga do zás, zsír ta la ní tó anya gok, ola jok, zsí rok stb.) üzem za va rok -
hoz, mint memb rán du gu lás hoz, el mál lás hoz, ká ro so dá sá hoz ve zet het. A meg fe le lõ memb rá nok és az ol da tok spe ci á lis
ké mi ai össze té te le ér de ké ben még fej lesz té sek foly nak azért, hogy al kal ma zá suk a nem fo lya ma tos tû zi hor gany zás nál is
le het sé ges legyen. [Com2 D]

Va la mennyi a lú gos zsír ta la ní tó für dõk élet tar ta má nak meg hosszab bí tá sa ér de ké ben fent le írt in téz ke dés ép pen így ér -
vé nyes a sa vas zsír ta la ní tó für dõk re is. A sta bi lis emul zi ók kép zõ dé se  miatt a ha tás fo ka azon ban cse kélyebb.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ken az el hasz nált zsír ta la ní tó ol dat mennyi sé ge.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ be ren de zé sek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Olaj tar tal mú isza pok/kon cent rá tu mok kép zõd nek.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Csök ke nõ faj la gos zsír ta la ní tó szer költ sé gek.
– A szû rõ be ren de zé sek egy sze ri be ru há zá sá nak és kar ban tar tá sá nak költ sé gei lép nek fel.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Az üze mi al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se, ok ta tá sa.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ üze mi költ sé gek.
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3.2.4. Zsír ta la ní tó für dõk fo lya ma tos bi o ló gi ai tisz tí tá sa („bi o ló gi ai zsír ta la ní tás”)
Le írás:
A zsír ta la ní tó kád ban össze gyû lõ ola jo kat és zsí ro kat mik ro or ga niz mu sok kal szét le het bon ta ni. A ke let ke zõ hul la dék

egy bi o ló gi ai iszap, me lyet a für dõ bõl na pon ta el tá vo lí ta nak. A zsír ta la ní tó ol dat üzem ide je nincs kor lá toz va, min den kor
op ti má lis zsír ta la ní tást biz to sí t. [DK-EPA–93]

A zsír ta la ní tó ol dat alap ját lúg, fosz fá tok, szi li ká tok, és nem-io nos ál la po tú ka ti on ak tív ten zi dek ké pe zik. Ezek nek a
vegy sze rek nek a kon cent rá tu ma és a mik ro or ga niz mu sok fo lya ma to san ke ve red nek. A zsír ta la ní tó kád ba le ve gõt ve zet -
nek, hogy a bi o ló gi ai fo lya ma tot fenn tart sák. Vi zet is ada gol nak hoz zá annak ér de ké ben, hogy a pá rol gá si vesz te sé get
pó tol ják, mi vel az op ti má lis ol dat hõ mér sék let 37 °C-nál van. A zsír ta la ní tó kád ból ki emelt ol da tot kb. 1 m3/óra se bes ség -
gel egy a kör fo lya mat ba kap csolt la mel lás le vá lasz tó ba ve ze tik. A le vá lasz tó ban fog ják fel az össze gyûj tött isza pot, mely 
élõ és nem élõ mik ro or ga niz mu sok ból (bio iszap) áll. Na pon ta kb. 10 li ter mennyi ség kép zõ dik, me lyet egy sze le pen ke -
resz tül a fe nék pa do zat ra en ged nek. A vegy sze rek ada go lá sa ada go ló pum pá val tör té nik, mely nek ve zér lé sét az anyag -
áram lás nak meg fele lõen a le vá lasz tó vég zi. A pon tos ada go lás ne he zen vég re hajt ha tó, nagy az esé lye a túl ada go lás nak
(túl ma gas fel hasz ná lás). Az ada go lás au to ma ti kus úgy, hogy a pH-ér té ket 9,13-as ér té ken tartják. [DK-EPA–93]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Hul la dék csök ke nés (el hasz nált zsír ta la ní tó ol dat) és ez ál tal ke ve sebb iszap ke let ke zik a hul la dék vi zek ke ze lé sé nél.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Re fe ren cia üze mek:
Naest ved Varm for zink ning ApS (ta pasz ta la ti idõ táv: 6 év) [DK-EPA–93] ; Fran cia or szág; Ver zin ke rei Di eren, Hol -

lan dia; 1, vagy 2 üzem Né met or szág ban
Üze mi mû sza ki ada tok:
A Naest ved Varm for zink ning pél dá ja
Naest ved tû zi hor gany zó vál la lat 1987-ben ve zet te be ezt az el já rást és az üze mi ta pasz ta la tok na gyon po zi tí vak (lásd

3–1. ábra). A zsír ta la ní tás ma ha tá so sabb és egyen le te sebb, mint azok ban az idõk ben, ami kor me leg nát ron lúg gal zsír ta -
la ní tot tak. Az ered mény, hogy gyor sabb lett a pá co lás fo lya ma ta és ki sebb az alap fém vesz te ség. Mind a pá co ló sav fel -
hasz ná lás, mind pe dig a ke let ke zõ hul la dé kok mennyi sé ge csök kent. A fe lü le tek pá co lás után si máb bak és egyen le te seb -
bek let tek. Már ön ma gá ban is vissza fog ta a hor gany fel hasz ná lást a hor gany zá si fo lya mat nál. Az új zsír ta la ní tá si el já rás
se gít sé gé vel a pác für dõ hor gany tar tal mát 10–15%-ról 4–8%-ra csök ken tet ték, ami a csar nok ban a mun ka he lyi ter he lé -
sek lé nye ges ja vu lá sá hoz ve ze tett. A szo ká sos sav szag el enyé szõ lett. A gya kor lat ban a Ca mex Bio 104 anyag fel hasz ná -
lá sa 6-szor ma ga sabb, mint azt ere de ti leg vár ták. Az okok kö zött van bi zo nyá ra a túl ada go lás és az erõ sen ola jos mun ka -
da rab ré szek  miatti ma ga sabb anyag szük ség let. Ezen kí vül a hor gany zan dó da ra bok egyes ré sze i nek nagy fe lü le tei van -
nak, amely ugyan úgy meg emel te a ton nán kén ti vegy szer fel hasz ná lást. A be ren de zés ön ma gá ban 3–6-szor na gyobb,
mint ami a Naest ved Tû zi hor gany zó szá má ra szük sé ges len ne, ám ez volt a leg ki sebb bi o ló gi ai zsír ta la ní tó be ren de zés,
amely a svéd Ca mex vál la lat for gal maz. [DK-EPA–93]

3–1. ábra: Bi o ló gia zsír ta la ní tás fo lya ma ta (CAMEX pél da)

[DK-EPA–93]

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 307



Üze mi gaz da sá gi ada tok:
A be ren de zés költ sé gei (1987) be sze re lés sel együtt, de zsír ta la ní tó tar tály nél kül: DKK 325 000
Üze mi költ sé gek: Ca mex Bio 104: 1550 kg, DKK 26/kg DKK 40 300

Ca mex Bio 104–10: 100 kg, DKK 26/kg DKK 2 600
2,5 ton na iszap, 2440 DKK/t DKK 6 100

Össze sen éven te, áram és óra bé rek nél kül: DKK 49 000

Ne héz szám sze rû sí te ni az el já rás elõ nye it a ko ráb ban al kal ma zott me leg nát ri um-hid ro xi dos el já rás sal szem ben.
A sav és hor gany fel hasz ná lás je len té ke nyen csök kent, az át ál lás után ke ve sebb lett a se lej tes ter mék. Per sze a kér dé ses
idõ szak ban a költ sé gek az el té rõ ter mé kek, illetve el já rás vál to zá sok  miatt, is más kép pen ala kul tak. Ez alap ján ne héz
meg ítél ni, hogy ezek me lyik rész e, mennyi ben érin ti az új zsír ta la ní tó el já rást. [DK-EPA–93]

Egy né met or szá gi hor gany zó pél dá ja
Ezt a be ren de zést 1994. de cem be ré tõl 1995. áp ri li sá ig üze mel ték be, a sa vas zsír ta la ní tást bi o ló gi ai zsír ta la ní tás sal

vál tot ták fel. Az ere de ti be ren de zés egy sa vas zsír ta la ní tó ká dat fog lalt ma gá ban, mely hi gí tott fosz for sa vat, sós avat
(HCl), ten zi de ket és kor ró zió gát ló ada lé ko kat tar tal ma zott, majd ezt az öb lí tés kö vet te. A meg fe le lõ ol dat mi nõ sé get a fe -
lü let rõl tör té nõ olaj el tá vo lí tás sal és sav fris sí tés sel biz to sí tot ták. Át áll tak lú gos zsír ta la ní tás ra, illetve az eh hez csat la ko zó 
bi o ló gi ai zsír ta la ní tás ra, mely, mint öb lí tés is funk ci o nált. Az át ál lás elõ nyei a kö vet ke zõk voltak:

– Le csök kent a pá co lá si idõ (20–25%-kal).
– Ja vult a pá co lás mi nõ ség e.
– Le csök kent a friss sav fel hasz ná lás.
– Csök kent a se lejt mennyi sé ge.
– Le csök kent az olaj tar tal mú iszap mennyi sé ge.
Az ener gia fel hasz ná lás (ma ga sabb a zsír ta la ní tó kád hõ mér sék le te, az öb lí tés nél szi vattyú van be épít ve) és a sze mé lyi

óra bér költ sé gei nö ve ked tek [ABAG-Bio]
Aján lott iro da lom: [DK-EPA–93], [ABAG-Bio]
3.2.5. Olaj tar tal mú isza pok és kon cent rá tu mok új ra fel dol go zá sa
Le írás:
Egy sor tech no ló gi ai el já rást al kal maz nak a zsír ta la ní tó kád ból szár ma zó isza pok meg tisz tí tá sá ra. Az isza pok szi lárd

anya go kat, a zsí rok és ola jok szé les ská lá ját tar tal maz zák. Asze rint, hogy mennyi a ká ros anyag ter he lé se, illetve a fû tõ -
ér té ke, el ége tés sel ener gi át le het be lõ lük nyer ni. Az olaj tar tal mú isza po kat az erre sza ko so dott vál la la tok nál kü lön le ges
rend sza bá lyok kö zött tá rol ják, vagy vissza nye rik be lõ lük a ben nük levõ ola jat. Né hány eset ben, ha a víz tar tal ma na gyon
ala csony, az isza po kat, mint tü ze lõ anyag le het hasz nál ni gõz fej lesz tõ be ren de zé sek nél, vagy fû té si cél ra. [Com EGGA]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ken az olaj tar tal mú hul la dé kok mennyi sé ge.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Tisz tí tó és le vá lasz tó be ren de zé sek be ru há zá si és kar ban tar tá si költ sé ge i nek meg je le né se.
3.2.6. A sa vas ká dak ba tör té nõ be hor dás csök ken té se
Le írás:
A zsír ta la ní tó ká dak ból az azt kö ve tõ pá co ló fo lya ma tok ba be hor dott ol dat mennyi sé gét ha té kony szá ra dá si (le cse pe -

gé si) idõ vel le het csök ken te ni. Nagy ha tá sú még egy öb lí té si lép csõ be ve ze té se (BREF C.4.4 fe je ze té ben be mu ta tott in -
for má ci ók).

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A zsír ta la ní tó anyag fel hasz ná lás csök ke né se.
– A pá co ló für dõk élet tar ta má nak meg nö ve ke dé se, ezzel együtt a sav fel hasz ná lás csök ke né se.
– Kör nye ze tet ter he lõ füst gá zok mennyi sé gé nek csök ke né se a hor gany ol va dék ba már tás nál.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Por szû rõk ha té kony sá gá nak nö ve lé se.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Hor gany zó ká dat ki szol gá ló por szû rõk élet tar ta má nak nö ve ke dé se.
– Fil ter po rok tisz ta sá gá nak ja vu lá sa, könnyebb és gaz da sá go sabb ér té ke sít he tõ ség.
– Ki me rült pác ol da tok könnyebb és ol csóbb fel dol goz ha tó sá ga.
– Ki sebb faj la gos költ sé gek a pác ol da tok fel hasz ná lá sá nál.
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A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Az al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ üze mi költ sé gek.

3.3. Pá co lás és vissza ma ra tás
3.3.1. Kád üze mel te tés op ti ma li zá lá sa és ellen õr zés
Le írás:
A pá co lás ha tás fo ka, te hát a szük sé ges pá co lá si idõ a pác fo lya dék üze me lé si ide jé nek függ vé nyé ben vál to zik.

Az üzem idõ nö ve ke dé sé vel erõ sen nö vek szik a vas tar ta lom, és ke ve sebb sza bad sav áll ren del ke zés re annak ér de ké ben,
hogy a kez de ti pá co ló dá si se bes sé get fenn tart sák. A pá co ló ol dat erõ tel jes meg vál toz ta tá sa, pl. na gyobb mennyi sé gû
pác cse re, is me ret len pá co ló dá si fel té te le ket és túl pá co lást ered mé nyez het.

A für dõ jel lem zõk ala pos el len õr zé se (sav kon cent rá ció, vas tar ta lom stb.) se gít het nek a kád üze mel te tés op ti ma li zá lá -
sá ban, a vál to zá sok idõ ben ész lel he tõk, vál toz tat ha tók a mun ka fo lya ma tok, mint a pá co lá si idõ meg rö vi dí té se, annak ér -
de ké ben, hogy el le hes sen ke rül ni a túl pá col ódást. A hasz nált só sav gon do zá sa és a friss sav be ada go lá sa gyak rab ban
szük sé ges ki sebb mennyi ség ben annak ér de ké ben, hogy a für dõ jel lem zõk gyors rom lá sát el ke rül jük, és az üze mi fel té te -
lek nek meg fe lel tes sük.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Sav fel hasz ná lás csök ke né se.
– Csök ke nõ túl pá co lás (ez ál tal ke ve sebb hul la dék)
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Faj la gos pá co lá si költ sé gek csök ke né se.
– Pá co lá si ka pa ci tás nö ve ke dé se.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Az al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se.
3.3.2. A ki me rült pác ol dat mennyi sé gé nek csök ken té se in hi bi tor ada go lás se gít sé gé vel
Le írás:
Ah hoz, hogy a mun ka da ra bok ré szei fé me sen tisz ták le gye nek, és meg véd jük õket a túl pá col ódás tól, a pá co ló fo lya -

dék hoz pác-in hi bi to ro kat (pá col ódás gát ló) ada gol nak. A pá col ódás gát ló ada lé kok az anyag vesz te sé get akár 98%-os
mér té kig csök ken tik, és a sav vesz te sé get mi ni ma li zál ják. Azon ban ezek a pá col ódást gát ló szer ves anya gok ne ga tív ha -
tást gya ko rol nak a pá co lást kö ve tõ sav-új ra hasz no sí tá si fo lya mat ra. A sav fel hasz ná lás csök ken té se  miatti in hi bi tor ada -
go lást fo lya ma tos ellen õr zés és ér té ke lés alatt kell tar ta ni. [ABAG]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Sav fel hasz ná lás csök ke né se.
– Csök ke nõ sav hul la dék.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Né hány pác-in hi bi tor csök ken ti a ki me rült pác lé új ra fel dol goz ha tó sá gát.
Re fe ren cia üze mek:
– A hor gany zók messze me nõ több sé ge (>90%) al kal maz in hi bi to ro kat. [EGGA8/99]
Üze mi mû sza ki ada tok:
– Be csült sav fel hasz ná lás csök ke nés 10–20%.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Po zi tív költ ség meg ta ka rí tás [EGGA7/99]
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ üze mi költ sé gek.
3.3.3. Ak ti vált pá co lás
Le írás:
„Ak ti vált pá co lás nak” ne ve zik, azt a pá co lást, ami kor azt ala csony sav mennyi ség gel és ma gas vas há nyad dal vég zik.

Ál ta lá ban sós avas pá co lás ese té ben a sav tar ta lom 10–12% kö zött van, annak ér de ké ben, hogy éssze rû pá co lá si se bes sé -
get ér je nek el. Ám eb ben a szá za lé kos tar to mány ban a só sav gõz kép zõ dés na gyon erõs. Ak ti vált pá co lás ese té ben a sav -
kon cent rá ció majd nem a fe lé re van be ál lít va, anél kül, hogy a pá co lás se bes sé gét ne ga tí van be fo lyá sol ná, az zal a fel té tel -
lel, hogy a vas kon cent rá ci ó ja 120–130 g/l és a für dõ hõ mér sék le te 20–25 °C kö zött van.

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 309



El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ken tett sav fel hasz ná lás.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Csök ke nõ el hasz nált pác lé mennyi ség.
Re fe ren cia üze mek:
FJ Varm for zink ning A/S, (Ta pasz ta la ti idõ táv: 5 év) [DK-EPA–93]
Tech ni kai és gaz da sá gi ada tok:
Fer rits lev Jern va re fab rik (FJ) pél dá ja
A Fer rits lev Jern va re fab rik (FJ) vál la lat nál „ak ti vált pá co lást” ve zet tek be, ezen kí vül a pá co ló ká dat horganymen -

tessé tett ék. A ki me rült pác ol da to kat a le vá lasz tá si fo lya ma tok te kin te té ben, a kom mu ná lis szenny víz ke ze lõ be ren de zés -
ben el le het he lyez ni. A FJ Varm for zink ning vál la lat nál csu pán a szál lí tá si költ sé gek me rül nek fel. [DK-EPA–93]

3–2. ábra: Az ak ti vált pá co lás fo lya ma tá nak mo dell je

[DK-EPA–93]

A bi o ló gi ai zsír ta la ní tást köve tõen a mun ka da ra bok köz vet le nül a 4–6% sós avat és 120–180 g/l va sat tar tal ma zó
„ aktivált” pác für dõ be ke rül nek. A da ra bok ke ze let len (fe ke te) acél hu zal ra van nak fel füg geszt ve, me lyet csak egy szer le -
het hasz nál ni. Így el le het ke rül ni azt, hogy a hor gany zott füg gesz tõ esz kö zök a pá co ló kád ba ke rül je nek. Ezen kí vül
azok a hi bás ter mé ke ket, me lye ket újra kell hor ga nyoz ni, elõ ször egy spe ci á lis vissza ma ra tó pác kád ba (4–7% só sav) kell 
he lyez ni annak ér de ké ben, hogy a hor gany ré te get el tá vo lít sák. A pá co ló kád hor gany tar tal mát így ala csony ér té ken le het 
tar ta ni. [DK-EPA–93]

A vál la lat 4 da rab egyen ként 100 m3-es pá co ló ká dat tart üzem ben, a ká dak ból a sa vat egy 10 m3/óra tel je sít mé nyû
 szivattyúval ki szí vat ják, össze ke ve rik és mi e lõtt az ada go ló be ren de zés se gít sé gé vel vissza pum pál nák a ká dak ba, a sa vat
egy hõ cse ré lõ ben fel me le gí tik. Így nem csak a für dõk fel me le gí té se, ha nem a fo lya dék ha té kony ke ring te té se is meg ol -
dott. [DK-EPA–93]

Fon tos, hogy a bi o ló gi ai zsír ta la ní tás és a pá co lás kö zött ne le gyen öb lí tés. A zsír ta la ní tó ol dat ból át hor dott vegy sze -
rek a pá co ló kád ban, mint in hi bi to rok mû köd nek, így le het el ke rül ni, hogy a sav meg tá mad ja az alap fé met.
[DK-EPA–93]

A pá co lás után egy ún. ta ka rék öb lí tés kö vet ke zik, mely egy út tal a pá co lá si fo lya ma tot is szol gál ja, mint víz pót lás,
amennyi ben ez szük sé ges sé vá lik. A ta ka rék öb lí tõ vas tar tal ma rend sze rint 30–40 g/l és en nek a se gít sé gé vel ha té ko nyan
le het csök ken te ni a flux für dõ be át hor dott vas mennyi sé gét. [DK-EPA–93]

A ki me rült vissza ma ra tó sa vat, ahogy az a gya kor lat ban szo ká sos, be gyûj tõ vál la la tok nak ad ják le. Az el tá vo lí tás ra
ke rü lõ pác sa vat olyan vál la lat szá má ra ad ják le, mely ezt, mint ke ze lõ szert a víz tisz tí tó be ren de zé sek nél al kal maz za.
Pác fo lya dék cse re ese tén, szo kás sze rint 20 m3 ol da tot el en ged nek, majd ezt 10 m3 só sav val és 10 m3 – ta ka rék öb lí tõ bõl
szár ma zó – víz zel pó tol ják. [DK-EPA–93]
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A só sav nak az üzem csar nok lég te ré be tör té nõ el pá rol gá sa olyan ala csony ér té kû, hogy el szí vás nél kül is a mun ka he lyi 
ha tár ér ték nél 11–20-sz or ala cso nyab ban van. A csar nok ban vég zett mé ré sek sze rint, a só sav kon cent rá ció
0,32–0,65 mg/m3 ér té kek kö zött van. Ez csu pán 5–9%-a a Dá ni á ban meg sza bott 7 mg/m3 ha tár ér ték nek.

Mi vel itt az ak ti vált pá co lás, va la mint a bi o ló gi ai zsír ta la ní tás és flux-ol dat re ge ne rá lás is be van ve zet ve, ezért a pénz -
ügyi elõ nyök nek a pon tos szám ba vé te le ne héz fel adat. Az új el já rás sal azon ban az el szí vást és az ah hoz kap cso ló dó el -
szí vott szennye zett le ve gõ tisz tí tá sát el le het hagy ni.

Az ak ti vált pá co lás sal a pác ol da tok üzem ide jét mint egy 50%-kal meg le het hosszab bí ta ni, mi vel a für dõ cse rét csak
180 g/l vas tar ta lom nál kell el vé gez ni az egyéb ként szo ká sos 120 g/l he lyett. Amed dig a pác für dõ hor gannyal nem
szennye zõ dik el lé nye ge sen, ad dig az el szál lí tá sa vi szony la go san gaz da sá gos, mert csu pán a szál lí tá si költ ség ke let ke zik
a Ke mi ra MiljÆ in Esb jerg felé, ahol az ol da tot, mint le vá lasz tott anya got, új ra fel hasz nál ják.

Min den eset re az ak ti vált pá co lás hoz egy me le gí tõ rend szer re van szük ség, ami el len tét ben a meg szo kott el já rás sal já -
ru lé kos költ sé get ered mé nyez.

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Csök ke nõ költ sé gek.

3.3.4. A só sav vissza nye ré se a ki me rült pác le vek bõl

3.3.4.1. Le pár lá sos el já rás a vissza nye rés hez (HCl)

Le írás:

A HCl le pár lá sos el já rás sal tör té nõ vissza nye ré se egy gyors-le pár lá sos fo lya mat tal, el len õr zött két lép csõs kon den zá -
ci ó val/sze pa rá lás sal tör té nik. A ki me rült sa vat erõ sen fel me le gí tik (túl me le gí tik) annak ér de ké ben, hogy a sa vat és a
 vizet a ben nük levõ szennye zõ dé sek tõl el vá lasszák. Ennek kö vet kez té ben egy kon cent rált vas-klo rid ol dat ma rad vissza.

A ki me rült (te lí tett) sav ol da tot egy szû rõn és egy a vissza nye rõ egy ség ré szét ké pe zõ elõ ke ze lõ hõ cse ré lõn ke resz tül
ve ze tik át. A le pár lá si fo lya mat ban ke let ke zõ a sav ból és víz gõz bõl szár ma zó ma ra dék hõ mennyi sé get a hõ cse ré lõ ben
hasz no sít ják. Az elõ me le gí tett el hasz nált sav ol da tot egy fõ hõ cse ré lõn át a sze pa rá ci ós kád ba ve ze tik, ahol a sav és a víz, 
gõz zé vá lik. Az el hasz nált ol dat ból a sav-, és víz gõzt fo lya ma to san ki nye rik, míg az ol dat hõ mér sék le te a 110 °C-ot el
nem éri. Az ol dat en nél a hõ mér sék let nél el éri a te lí tett sé gi pon tot és a sze pa rá tor ból el tá vo lí tás ra ke rül. Prog ra moz ha tó
ellen õr zés au to ma ti ku san sza bá lyoz za a ki me rült sav ada go lá sát a fo lya mat ba és a vas-klo rid kon cent rá tum ki nye ré sét,
me lyet a fo lya mat ból el tá vo lí ta nak és egy tá ro ló tar tály ban gyûj te nek össze. [Cullivan-IG–97]

A sze pa rá tor ban a gõz ki tá gu lá sa kö vet kez té ben a sav-, és víz gõz egy elõ egy ség ként el he lye zett hõ cse ré lõn át a sav le -
pár ló ba áram lik. Ez alatt az út alatt a sav és a víz egy rész e a le pár ló be ren de zés ben tör té nõ kon den zá ció kö vet kez té ben
ki vá lik. A sav kon cent rá ci ó ját annak ér de ké ben el len õr zik, hogy a pá co lá si fo lya mat ba meg fe le lõ mi nõ ség ben vissza ve -
zet he tõ le gyen. A vissza ma ra dó víz gõzt egy víz le pár ló ba ve ze tik, ahol le hû tik és a ma ra dék sa vat mo sás sal el tá vo lít ják
be lõ le. Mi vel a vissza ma ra dó gõzt hû tik és kon den zál tat ják, sem mi fé le gõz nem hagy ja el a fo lya ma tot. A kon den zá tum
új ra fel hasz nál ha tó, pl.: mint öb lí tõ víz a pá co lá si folyamatnál.

Egy op ci o ná lis hõ-kör fo lya mat se gít sé gé vel a sav le pár lás nál min den meg kí vánt sav sû rû ség elõ ál lít ha tó. Mi vel a
vissza nyer he tõ sav sû rû sé ge ti pi ku san 5–15% közé esik, ezért a já ru lé kos költ sé gek nem in do kol tak. A vissza nyert sav
ele gen dõ a pá co lá si fo lya mat hoz és a fel erõ sí tés ként ma ga sabb kon cent rá ci ó jú sav val ke ver he tõ. [Cul li van-IG–97]

A fo lya ma tot egy sze rû en le het üze mel tetetni. Mi vel csak ke vés moz gó al kat rész szük sé ges és a sav vissza nye rés
 lényegében üze me lés alatt zaj lik, a vá ra ko zás  miatti üzem ál lá sok a hõ cse ré lõk nél és a re ak ció tar tá lyok nál bi zo nyí tot tan
rit kák. Nor mál üzem me net ese tén, az op ti má lis üzem me net ér de ké ben szük sé ges szû rõk cse ré je, a szi vattyúk kar ban tar -
tá sa és a re ak ció tar tá lyok és hû tõ to rony kör fo lya ma tok el len õr zé sei, biz to sí tot tak.

[Cul li van-IG–97]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– Friss sav fel hasz ná lás és gyár tás csök ke né se (erõ for rá sok, ener gia).

Al kal ma zá si te rü let:

– Új és már mû kö dõ üze mek nél.

Já ru lé kos ha tá sok:

– Ma ga sabb ener gia fel hasz ná lás. [Com2 D]

– Vas-klo rid ol dat (kon cent rá tum) elõ ál lí tá sa, meg fe lel az új ra fel hasz ná lás szá má ra

Mû sza ki ada tok:

A 3–3. és a 3–4. ábra pél da ként egy fo lya mat áb rát mu tat, me lyen egy tû zi hor gany zó anyag áram lá sát és anyag mér le gét 
le het lát ni.

A vissza nyert sa vat a pác kád ba ve ze tik vissza. A vissza ve ze tett friss sav mennyi sé ge meg fe lel az el tá vo lí tott vas-klo -
rid és víz okoz ta vesz te ség nek. A vissza nyert víz fel hasz nál ha tó öb lí tés re, pá co lás hoz, vagy a flux-ol dat hoz. [Cul li -
van-IG–97]
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A be ren de zés összes ener gia fel hasz ná lá sa nagy já ból 230 kWh/1000 li ter (ke zelt ol dat); a net tó ener gia vissza nye rés
egy spe ci á lis hõ cse ré lõ al kal ma zá sá val, 150 kWh. [Com2 EGGA]

3–3. ábra: Pél da a só sav vissza nye ré sé re egy tû zi hor gany zó ban le pár lá si el já rás sal
[Cul li van-IG–97]

3–4. ábra: Le pár lá si el já rás anyag mér le ge (pél da)
[Cul li van-IG–97]

Üze mi gaz da sá gi ada tok:

– Be ru há zá si és kar ban tar tá si költ sé gek.

– Pá co lá si faj la gos költ sé gek csök ke né se.

– Hul la dé kok mennyi sé gé nek csök ke né se.

3.3.5. Ki me rült sós avas für dõk kül sõ vál la lat nál tör té nõ re ge ne rá lá sa

3.3.5.1. A por lasz tó-pör kö lõ el já rás és a vissza öb lí tõ kör fo lya mat 

Le írás:

A vissza öb lí tõ kör fo lya mat ese té ben az el já rás az el hasz nált ol dat hõ vel tör té nõ szét bon tá sán ala pul, mely nél a ma -
gas hõ mér sék le ten a sav és víz gõz je len lé té ben só sav és vas-oxid dá ala kul át:

4 Fe + 4 H2O + O2 ® 8 HCl + 2 Fe2O3

312 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



A 3–5. ábra mu tat ja a sav re ge ne rá lás vissza öb lí tõ kör fo lya ma tá nak lé nye ges lé pé se it. A ki me rült pác ol da tot egy el -
különítõ tar tály ba szi vattyúz zák, ez után egy Ven tu ri-kör fo lya mat ban a re ak tor for ró gáza se gít sé gé vel fel kon cent rál ják.
A kon cent rált pác ol dat egy ré szét eb ben a kör fo lya mat ból fo lya ma to san át en ge dik és a vissza öb lí tõ re ak tor ba ve ze tik.
A vissza öb lí tõ kör fo lya mat ban a sav és a víz 850 °C-on gõz zé vá lik és a vas-klo rid a fen ti egyen let sze rint át ala kul
 sósavvá és vas-oxid dá.

3–5. ábra: Re ge ne rá lás vissza öb lí tõ kör fo lya mat tal
[DFIU98]

A vas-oxid ré szecs kék nö ve ke dé se és újak kép zõ dé se a vissza öb lí té ses el já rás nál úgy el len õr zött, hogy egy olyan por -
men tes gra nu lá tum áll elõ, mely nek szem cse mé re te 1–2 mm és faj la gos tö me ge 3,5 t/m3. A gra nu lá tum a fe né ken fo lya -
ma to san össze gyû lik és egy vib rá ló moz gást vég zõ, hû tött csúsz dán és egy rez gõ csi gás ki hor dón ke resz tül az oxid tá ro ló
tar tály ba jut.

A re ak tor for ró hul la dék gá za sav gázt, túl fû tött gõzt, égés ter mé ke ket és kis mennyi ség ben vas-oxid port tar tal maz,
mely a cik lon ban vált ki és vissza lett ve zet ve a vissza öb lí tõ el já rás ba. A ke let ke zõ hul la dék gáz egy Ven tu ri-mo só ban
mint egy 100 °C le lesz hût ve. A hul la dék gáz hõ ener gi á ját a ki me rült pác ol dat fel kon cent rá lá sá nál hasz no sít ják, mi e lõtt
az a re ak tor tér be jut. A na gyon fi nom por szem csé ket a gáz áram ból ki mos sák.

A Ven tu ri-mo só ból a le hû tött hul la dék gázt egy ab szor be ren ke resz tül át ve ze tik, ahol a HCl adi a ba ti ku san, és a pác lé -
bõl szár ma zó öb lí tõ víz és friss víz zel együt tes ke ve rék ként ab szor be á ló dik. A só sav kon cent rá ci ó ja, me lyet így ál lí ta nak
elõ mint egy 18%-os és, vagy köz vet le nül vissza ve ze tik a pá co ló kád ba, vagy pe dig ké szen lé ti tar tály ban tá rol ják. Mo sás
és pá ra le vá lasz tó után a hul la dék gáz HCl-men tes és a le ve gõ be en ge dik.

A vas-oxid gra nu lá tu mot, mint alap anya got kü lön bö zõ ipar ágak ban hasz nál ják fel. A leg fon to sabb fel hasz ná lá si te rü -
le te a kö vet ke zõ: a mág ne sez he tõ ter mé ke ket (pl.: ke mény és puha fer rit) a szint ere zett ter mé kek hez, he gesz tõ elekt ró -
dák hoz, mág nes sza la gok, fém szó ró anya gok, kály há hoz, koz me ti kai sze rek hez és fes té kek hez szük sé ges vas por gyár tá -
sá nál hasz nál ják fel.

A fent le írt vissza öb lí tõ fo lya ma tot a HCl-re ge ne rá lás hoz ki me rült pác le vek fel dol go zá sá nál bár mi lyen kon cent rá ció
ese té ben le het al kal maz ni. Ma gas vas kon cent rá ció ese té ben az elõ sû rû sí tett pác fo lya dék (250 g/l-ig) nem tö mí ti el a
 vezetékeket. Sõt az el hasz nált pác ol dat ma gas iszap tar tal ma ese té ben (pl.: szi lí ci um-tar tal mú acé lok pá co lá sá nál), kö -
szön he tõ en a spe ci á lis be fú vó rend szer nek a pác lé ne héz ség nél kül fel dol goz ha tó.

A ha tás fo ka vég ered mény ben ma ga sabb, mint 99%, mi vel a vissza nyert sav – el len tét ben más re ge ne rá ló el já rá sok kal, 
ahol 10 g Fe++ tar tal maz a ki nyert sav – itt Fe++ ion-men tes.

[Ri tu per–1]
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A por lasz tó-pör kö lõ el já rás rész le tes le írá sát a BREF do ku men tum D.5.10.1.2 fe je ze te tar tal maz za.
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ friss sav fel hasz ná lás.
– Csök ke nõ hul la dék víz és iszap mennyi ség.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Mû sza ki ada tok:
Az „Por lasz tó-pör kö lõ és vissza öb lí tõ kör fo lya mat” csak a vas tar tal mú ol da tok ból tör té nõ só sav-vissza nye rés re al kal -

mas, mely nem tar tal maz hor ganyt. Amennyi ben a be tét anyag gal hor gany ke rül a fo lya mat ba, igen nagy a va ló szí nû sé ge, 
hogy azt meg za var ja. Ha bár né hány for rás ma xi má li san a 2–3 g/l mér ték ben még meg en ge di, még is úgy tû nik, hogy a
be tét anya gok ban lévõ hor gany je len lé té nek prob lé má ja még nem meg ol dott. Azért, hogy az üzem za va ro kat el ke rül jük, a 
hor gany el tá vo lí tá sa ér de ké ben még a re ge ne rá lás elõtt szük sé ges egy elõ ke ze lést el vé gez ni. A vas vissza öb lí té sét
hosszú idõn ke resz tül nem al kal maz ták re ge ne rá lás nál a sza ka szos tû zi hor gany zó be ren de zé sek ese té ben.

Gaz da sá gi ada tok:
Ez az el já rás kis mennyi sé gek ese té ben éssze rû en nem hasz nál ha tó és eb bõl kö vet ke zõ en tû zi hor gany zók nál ál ta lá ban 

nem le het vele ta lál koz ni. [Com EGGA]
Re fe ren cia be ren de zés: Sav re ge ne rá ló be ren de zés – KÖRTE ZRt. Bu da pest
A KÖRTE Kör nye zet tech ni ka Zrt. üze me az aláb bi el já rás sze rint dol goz za fel a ki me rült sós avas pác le ve ket:
A pác le ve ket mik ro szû rés után ani on cse ré lõ osz lo pok ra ve ze tik ahol cink tar tal muk meg kö tõ dik:

ZnCl2 + HCl Û ZnCl3
- + H+

R – Cl + ZnCl3
++ H ® R – ZnCl3 + HCl

A cink men tes pác lé sza bad sav tar tal mát vas oxid re vén sem le ge sí tik:
FeCl2 + 2HCl + FeO = 2FeCl2 + H2O
A csak vas klo ri dot tar tal ma zó ol da tot szû rés után Cl2 gáz zal oxi dál ják:
2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3

A ke let ke zõ vas(III) klo rid ol dat ter mék a szenny víz tisz tí tás ban ke ze lõ vegy szer ként ke rül hasz no sí tás ra.
Az ion cse ré lõn meg kö tött cink víz zel le old ha tó az osz lo pok ról.
R – ZnCl3 + H2O ® R – Cl + ZnCl2 + H2O
A cink klo rid ol dat be pár lás után me zõ gaz da sá gi hasz no sí tás ra ke rül nyom elem ada lék ként.

3–6. ábra: A KÖRTE ZRt.-nél al kal ma zott tech no ló gia

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Kör nye zet vé del mi elõ írások.

3.3.6. El kü lö ní tett sav gaz dál ko dás/ El kü lö ní tett pá co lás és vissza ma ra tás

Le írás:

A ma gas vas és hor gany tar tal mú ke vert sa va kat csak na gyon ne héz újra fel do goz ni és új ra fel hasz nál ni. A pá co lás és a
vissza ma ra tás so rán az el kü lö ní tett ká dak ban a hor gany tar tal mat olyan ala cso nyan kell tar ta ni, amennyi re az csak le het -
sé ges. Ezen kí vül a füg gesz tõ esz kö zö ket le he tõ ség sze rint csak egy szer hasz nál ják fel; vi szont több szö ri fel hasz ná lás
ese té ben hasz ná lat elõtt le kell ró luk ma rat ni a hor ganyt. [ABAG]
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El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Ala cso nyabb hul la dékmennyi ség.
– Az el kü lö ní tés le he tõ vé te szi a fel hasz ná lást.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
– Már mû kö dõ üze mek ese té ben, a hely hi ány prob lé má ja (még egy pót ló la gos kád)  miatt al kal ma zá sa kor lá tok ba üt -

köz het.
Re fe ren ciaüze mek: Otto, Kre utz tal, De utsch land [Com2 D]
Mû sza ki ada tok:
A hul la dék víz mennyi sé gé nek csök ken té se ér de ké ben a hû tõ vi zet gyak ran pác fo lya dék pót lá sá hoz, vagy fris sí té sé hez 

al kal maz zák. Ez ál tal azon ban a pác ol dat ba nagy mennyi sé gû hor ganyt hor da nak be. Egy ha té kony sav ke ze lés ese tén a
va sas-pác ol dat ban levõ hor gany mennyi sé gét 5–10 g/l ér té kek kö zött tart ják. [ABAG]

Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Csök ke nõ gyár tá si költ sé gek.
– Csök ke nõ hul la dék új ra hasz no sí tá si költ sé gek.
– Be ru há zá si költ sé gek meg je le né se új kád(ak) be épí té sé vel.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Az al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
3.3.7. A hor gany/vas ará nyá nak csök ken té se
Le írás:
A ki me rült pác fo lya dék leg fel jebb 5% sza bad sa vat tar tal maz hat. Vas for gács hoz zá adá sá val a ma ra dék sa vat át le het

vas-klo rid dá ala kí ta ni. Ke vert pác ol da tok ese té ben csekély hor gany-tar ta lom mal olyan hor gany-vas ará nyo kat le het el -
ér ni, me lyek pél dá ul ke vert sa vak nak vas vissza öb lí tés sel tör té nõ re ge ne rá lás kor le het sé ge sek. Nyo mok ban ólom mal,
kad mi um mal, szi lí ci um mal, vagy más öt vö zõ fé mek kel tör tént szennye zõ dé se ket ki vá laszt ják, el tá vo lít ják. A le me rült
pác le vek ter mi kus re ge ne rá lá sa jobb mi nõ sé gû vas-oxi dot ered mé nyez, me lyet könnyebb ér té ke sí te ni. [ABAG]

Al kal ma zá si te rü let: A gya kor lat ban nem al kal maz zák [EGGA]
3.3.7.1. Az új ra fel hasz nál ha tó ság ja ví tá sa ér de ké ben tör té nõ elõ ke ze lés
Le írás: Dif fú zió-di a lí zis sel, vagy kés lel te tés sel.
Az el já rá sok rész le tes le írá sát a BREF do ku men tum D.5.9.3 és D.5.9.4 fe je ze te tar tal maz za.
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ hul la dék.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Mind két tech ni ka (dif fú zió-di a lí zis és kés lel te tés) ese tén szük sé ges a víz hoz zá adás és a fo lya mat hoz tör té nõ já ru lé -

kos víz pót lás. Ez pe dig, konf lik tus ba ke rül het a „hul la dék víz-men tes tû zi hor gany zók” alap cél lal. [Com D2]
Re fe ren ciaüze mek:
A dif fú zió-di a lí zis tech ni ká ja Né met or szág ban ki lett pró bál va. Ez az al kal ma zás azon ban nem volt si ke res. [Com

EGGA]
3.3.8. Vissza nye rés hasz nált ke vert sav ból ol dó szer-ext rak ci ós el já rás sal
Le írás: a só sav ol dat ból tör té nõ hor gany sze lek tív el tá vo lí tá sá hoz az ol dó szer-ext rak ci ós el já rás nál ol dó szer ként tri -

bu til-fosz fá tot (TBP) hasz nál nak fel és ami a kö vet ke zõ re ak ció tesz le he tõ vé:

TBP + n ZnCl2 + m HCl « TBP x n ZnCl2 x m HCl. A ZnCl2 a vi zes fá zis ból mint klo ro komp lex megy át a só sav val a
szer ves fá zis ba, amely ki sebb sû rû sé gû a vi zes fá zis nál. Így de kan tá lás sal el vá laszt ha tó. Ami kor a be ön tött szer ves rész
in ten zí ven érint ke zik az új vi zes fá zis sal, a komp lex ál ási re ak ció meg for dul (re-ext ra há lás), így a szer ves ext rak tum
vissza for gat ha tó és híg vi zes ZnCl2 ol da tot ka punk. A ZnCl2 ol dat be pá rol ha tó és a cink kon cent rá ció nö vel he tõ. A kon -
den zá tum is vissza for gat ha tó a re-ext ra há lás hoz és a ma ra dék szi lárd lesz. A 3–7. ábra mu tat ja a tel jes fo lya ma tot.
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3–7. ábra: Az ol dó szer-ext rak ci ós el já rás sé má ja

A tö mény sav spe ci á lis tar tály ban, vagy sa va zó kád ban tá rol ha tó, a fo lya dé kot szû rõn ke resz tül ereszt ve a szi lárd ré -
szek, mint fém for gács, oxi dok, old ha tat lan ola jok, szennye zõ dés, ci ga ret ta csik kek stb. ki szûr he tõk. A szûr le tet egy puf -
fer edény be te szik és egy há rom lép csõs ha gyo má nyos ke ve rõs üle pí tõ be be en ge dik a TBP ext rak ció cél já ra. A cink ke -
vés sza bad só sav val és FeCl3-al ext ra há ló dik.

Az a szer ves fá zis, ami bõl már a cin ket ki ol dot tuk, el hagy ja az ext ra há ló részt, mi u tán tö mény sav val érint ke zik a hár -
mas el len ára mú be ren de zés ben. Több, vagy ke ve sebb egy ség is le het sé ges a cink kon cent rá ci ó já tól füg gõ en. A ki sebb
sû rû sé gû szer ves fá zis el hagy ja az üle pí tõt, ami a szer ves és vi zes tér fo gat ará nyá val sza bá lyoz ha tó.

A cink men tes FeCl2 tisz tí tot tan alul el hagy ja a har ma dik ext rak ci ós lép csõt és az üle pí tõ be ke rül a ma ra dék szer ves
anyag el tá vo lí tá sá ra. A tisz tí tott anya got tá ro ló edény be nyo mat ják, ami le het egy rög zí tett tar tály, vagy egy tar tály ko csi. 
A cink men te sí tett szer ves fá zis vissza ke rül a re-ext rak ci ós rész be, ugya nab ba a kon té ner be, ahol a hár mas ke ve rõs
 ülepítõ van. Itt nor mál fo lyó víz zel érint ke zik, illetve a be pár ló kon den zá tu má val. A ZnCl2, FeCl3 nyo mok és a HCl ki -
mos ha tó az ext rak tum ból, ami az ext rak ci ós edény be fo lyat ha tó vissza. A vi zes ol dat is mét érint ke zik a ho mo ge ni zá ló val 
és a be pár ló kon té ner be nyo mat ha tó.

A mo só ol dat nak csak na gyon csekély a hor gany tar tal ma, nor mál eset ben nem le het új ra fel hasz nál ni. Ezek pe dig,
300 g/l tö mény ség re lesz nek fel kon cent rál va. Min den egyéb kon cent rá ci ós le he tõ ség el ér he tõ.

A le pár lás egy gõz zel he ví tett PVDF-bõl ké szült le pár ló-be ren de zés ben fo lyik.

A sû rí tett ol dat hor gany kon cent rá ci ó ja az ext rak ci ós fo lya mat szá má ra nem lé nye ges. A mo só ol da tot ide á lis eset ben
kb. 30 g/l tar ta lom nál kell tar ta ni. A ki me rült sav ban mi nél cse kélyebb a hor gany kon cent rá ció, an nál ma ga sabb – a ma -
ga sabb ned ves ség/szer ves anyag arány  miatt – a sav név le ges tel je sít mé nye. Azon ban a be tét hor gany tar tal má nak nö ve -
ke dé sé vel a ke ze lés költ sé gei is nõ nek.
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A le pár lás hoz szük sé ges hõt két kis gõz fej lesz tõ be ren de zés se gít sé gé vel ál lít ják elõ. Eze ket föl dgáz zal, vagy pro pán -
gáz zal fû tik és nagy re a gá ló ké pes ség gel ren del kez nek. A nyo más alatt levõ gõzt PVDF csö vek ben ve ze tik és így ke rül a
mo só ol dat hoz.

A gõzt egy só men tes há ló za ti víz zel hû tött csö vön ke resz tül kon den zá tor ba ve ze tik. Ez ál tal le he tõ ség nyí lik az el gõ -
zö lög te tett víz nek és a só sav nak a tel jes vissza nye ré sé re.

A gõz le csa pa tá sa két lé pés ben tör tén het. Az elsõ fá zis ban csak ke vés sza bad só sav tar ta lom mal (< 5 g/l összes
mennyi ség) ren del ke zõ anya got nyer nek. Ez a rész adja az összes kon den zá tum 85–90%-át. Ez után ki cse ré lik a tar tályt
és ki nye rik a kon den zá tum ma ra dék sav ban gaz dag ré szét. A vég sõ kon cent rá ci ót 15–18%, mely a pá co lás hoz meg fe le -
lõ, el le het érni. A sav bel sõ üze mi fel hasz ná lás ra al kal mas. A sze lek tív só sav-vissza nye rés tech ni kai prob lé mák  miatt a
pro jekt ke re te in be lül nem lett meg old va.

A le pár lás töb bé, vagy ke vés bé fo lya ma to san tör té nik. Le zá rul, ami kor a be tét ben a hor gany kon cent rá ció el éri a
300 g/l ér té ket. A vég sõ kon cent rá ci ót az ügy fe lek elõ írásai sze rint le het sza bá lyoz ni.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– A ke vert sa vak (hor gany tar tal mú) új ra fel hasz ná lá sa.

Al kal ma zá si te rü let:

– Új és már mû kö dõ üze mek nél.

Já ru lé kos ha tá sok:

– Ve gyi anya gok fel hasz ná lá sa/ol dó sze rek.

– Be ru há zá si költ sé gek.

Re fe ren ciabe ren de zés:

A hor gany és vas tar tal mú sa vak ból tör té nõ vissza nye rés ned ves-ned ves-ext rak ci ós be ren de zés mû kö dik Norsk Hyd ro
cég nél Ober ha u sen ban, Né met or szág ban.

A ber li ni Gross ver zin ke rei/Me ta le u rop cég nél egy moz gat ha tó be ren de zés sel vé gez tek pró bá kat és vizs gá la to kat.
Idõ köz ben a mo bil be ren de zést le cse rél ték egy hely hez kö tött be ren de zés re. [Com2 D]

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Csök ke nõ alap anyagkölt sé gek.

3.3.9. Ki me rült ke vert sa vak új ra fel hasz ná lá sa

3.3.9.1. Vas el tá vo lí tás és flux anyag ként tör té nõ új ra fel hasz ná lá sa

Le írás:

Azok nál az üze mek nél, ahol kom bi nált pá co lá si és vissza ma ra tá si tech ni kát al kal maz nak a ma gas vas- és hor gany tar -
ta lom  miatt, a flu xos ol da tot ke zel ni és tisz tí ta ni kell. Am mó ni á val tör té nõ sem le ge sí tés és hid ro gén-per oxid dal tör té nõ
oxi dá lás út ján a vas-hid ro xid isza pot ki csa pat ják. A vissza ma ra dó fo lya dék nagy kon cent rá ci ó ban tar tal maz hor -
gany-klo ri dot és am mó ni um-klo ri dot és eze ket, mint flux anyag fel le het hasz nál ni. [Com DK]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– Csök ke nõ hul la dék mennyi ség.

Al kal ma zá si te rü let:

– Új és már mû kö dõ üze mek nél.

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Ja vu ló gaz da sá gos ság.

3.3.9.2. Sós avas ká dak ból tör té nõ hor gany el tá vo lí tás

Le írás:

A fo lya mat (lásd a 3–8. áb rán) négy lé pés re oszt ha tó:

– Hor ganyel tá vo lí tás.

– Öb lí tés I (ki mo sás I).

– Le vá lasz tás és re ge ne rá lás.

– Öb lí tés II.

Az elsõ lé pés so rán a szi lárd ré szecs kék le vá lasz tá sa ér de ké ben a sa vat egy le me zes szû rõ osz lo pon ke resz tül ve ze tik
át. A szû rõ ben a hor ganyt a pác sav ból ab szorp ció út ján ion cse ré lõ anyag se gít sé gé vel el tá vo lít ják. Ezek után a hor gany -
men tes fo lya dé kot vissza szi vattyúz zák a pá co ló kád ba. A sa vat vissza szi vattyúz ni nem szük sé ges, át le het pum pál ni egy
tá ro ló edény be is (egy sze ri át fut ta tá si fo lya mat). A ke ze lés ada gok ban is tör tén het, ahol a pác kád ból ki szi vattyú zott sa -
vat még a szû rõ to rony ba ve ze tés elõtt egy köz tes tar tály ban tá rol ják.
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3–8. ábra: A hor gany a pác für dõ bõl tör té nõ el tá vo lí tá sá nak elvi sé má ja
[Sprang-IG–97]

Má so dik lé pés ben a szû rõ tor nyot – mi u tán az ion cse ré lõ anyag hor gannyal te lí tõ dött – ki mos sák annak ér de ké ben,
hogy a sa vat el tá vo lít sák. A tá ro ló tar tály ból a mo só fo lya dé kot a szû rõ osz lo pon ke resz tül egy el kü lö ní tett tá ro ló tar tály ba
szi vattyúz zák. Az így ka pott HCl-ol dat be ada gol ha tó annak ér de ké ben, hogy a pác kád erõs sé gét be ál lít sák.

A har ma dik lé pés ben az ion cse ré lõ anya got egy lú gos ol dat tal „ke ze lik” azért, hogy a hor ganyt el tá vo lít sák. A má so -
dik öb lí té si fo lya mat nél kül vas-hid ro xid ki vá lás len ne, ami a fo lya ma tot meg za var ná. A „ke ze lõ ol dat” több szö rö sen al -
kal maz ha tó, mi e lõtt kon cent rál ják. Mi vel ez csu pán ZnCl2-ból és NH4Cl-ból áll – amennyi ben te lí tõ dött –, be ada gol ha tó
a flux für dõ be az össze té te le be ál lí tá sa ér de ké ben. Az ion cse ré lõ anyag ke ze lé se és re ge ne rá lá sa után az ol dat leg utol só
ma ra dé ka it is el kell tá vo lí ta ni. Eb ben a ne gye dik lé pés ben tör té nik az öb lí tés ve ze té kes víz zel. E nél kül az öb lí té si fá zis
nél kül a pác sav el szennye zõd ne NH4

+-al, ugyan is az ere de ti prob lé ma for rás a hor gany szennye zõ dés meg ol dód na, ám
egy új szennye zõ dés áll na be (NH4

+- el szennye zõ dés).

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ hul la dék mennyi ség.

Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.

Já ru lé kos ha tá sok:
– Csök ke nõ új sav fel hasz ná lás  miatt csök ken a kör nye ze ti koc ká zat.

Üze mi gaz da sá gi ada tok: Meg jegy zen dõ, hogy ez a tech ni ka ma gas be ren de zés és üze mi költ sé ge ket okoz, va la mint
egy gaz da sá gos sá gi szem pont ból szük sé ges üzem nagy sá got szo ká sos tû zi hor gany zó üze mek ese té ben nem le het ne el ér -
ni. [Com2 UK Galv]

A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ új sav fel hasz ná lás.
– Be ru há zá si és kar ban tar tá si költ sé gek.
– Ada lék anya gok költ sé gei.
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3.3.10. Ki me rült sav sem le ge sí té se
Le írás:
Ki me rült sav sem le ge sí té se: a fá radt pác le vet az álló sem le ge sí tõ be en ge dik, mész tej jel kö zöm bö sí tik, sû rí tett le ve -

gõ vel ke ve rik. Ami kor a vas- és cink-hid ro xid csa pa dék le vált, az iszap sû rí tõ me den cé be szi vattyúz zák át, majd prés sel
el tá vo lít ják a ke let ke zett isza pot. A szûr let vi zet vissza ve ze tik a szenny víz gyûj tõ me den cé be, ahol be se gít a kö zöm bö sí -
tés be. A ki pré selt isza pot kon té ner be sze dik, és a ve szé lyes hul la dék-tá ro ló ba szál lít ják.

A csur ga lék vi zek sem le ge sí té se: a ve gyi elõ ke ze lõ so ron ke let ke zõ csur ga lék vi zek, va la mint a sa vas- és per emel szí -
vó mo só to ro nyok vi zét egy gyûj tõ ak na fog ja fel. In nen a ke ve rõ me den cé be ke rül, ahol mész tej jel kö zöm bö sí tik, sû rí tett
le ve gõ ke ve rés mel lett. A ke let ke zett iszap egy túl fo lyó gá ton ke resz tül, a ha rang üle pí tõ be ke rül, mely nek az al ján össze -
sû rû sö dik. Az iszap to váb bi útja meg egye zik a fent le ír tak kal. A ha rang üle pí tõ túl fo lyó ján ke resz tül tá vo zik a Fe- és
Zn-men tes víz. En nek a pH-ját is el len õr zik és szük ség sze rint be ál lít ják.

Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Nagy mennyi sé gû to vább nem hasz nál ha tó hor gany- és vas-hid ro xid iszap ke let ke zik. [Com2 D]
– Nincs sav vissza nye rés és re ge ne rá lás, friss sav szük sé ges.
– Sem le ge sí tés hez sem le ge sí tõ szer (pl. ol tott mész) fel hasz ná lá sa szük sé ges.
Lé nye ges gaz da sá gi elõ nyök:
– Sem le ge sí tett iszap a fo lyé kony sav hul la dék he lyett.
3.3.11. Üze mi ro ló le fe dés sa vas ká dak ré szé re
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Lé nye ges gaz da sá gi elõ nyök:
– A lég ne mû emisszió, kü lö nö sen a sav gõ zök csök ke né se.
3.3.12. Pá co ló ká dak ból szár ma zó emisszió meg aka dá lyo zá sa és le vá lasz tás
Le írás:
Az emisszió meg aka dá lyo zá sa te tõ-, fal-, vagy per emel szí vó szer ke ze tek kel, illetve ol dal bú ra kom bi nál va fe lü le ti

mo sás sal, vagy le me zes szû rõ vel. A mo só fo lya dé kot vissza le het ve zet ni a pá co ló kád ba.
A sa vas ká dak ból el pá rol gó só sav mennyi sé ge el sõ sor ban a sav kon cent rá ci ó já tól és hõ mér sék le té tõl függ.

3–9. ábra: Nyi tott pá co ló ká dak ra vo nat ko zó ha tár gör be üze mek ré szé re
[VDI-RL–2579], [Galv-BAT-E]

A 3–9. ábra mu tat ja a nyi tott pá co ló ká dak kal ren del ke zõ üze mek szá má ra a ha tár gör bét, aho gyan a BREF do ku men -
tum D.5.1 fe je ze té ben meg van adva. A ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a pá co ló ká dak ból szár ma zó só sav-emisszió
10 mg/m3 ér ték alatt ma rad, amennyi ben az üze me lé si ada tok (sav hõ mér sék let és sav kon cent rá ció) csí ko zott te rü le ten
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be lül ma rad nak. Az üze mi pa ra mé te rek fo lya ma tos el len õr zé sé vel és be ál lí tá sá val le het az ér té ke ket a kí vánt ha tár alatt
tar ta ni, így az el szí vó és le vá lasz tó be ren de zé sek fe les le ge sek lehetnek.

Az üze me lés so rán a pá co ló kád vas-klo rid tar tal ma fo lya ma to san emel ke dik. Ez erõ sí ti a pá co lás ha tá sát. Ugyan ak kor
a só sav ban levõ vas-klo rid be fo lyá sol ja a sav gõz nyo má sát annak meg fele lõen, ahogy a kon cent rá ci ó ja emel ke dik.
Össze ha son lít va egy 10%-os pác sav-ol dat tal azt mu tat ja, hogy egy pác sav 1%-os HCl, illetve 6%-os vas-klo rid tar ta lom -
mal, 140 °F (60 °C) hõ mér sék let nél 5-szö rös gõz nyo mást mu tat. [Esco 3]

Ezért fon tos, hogy az op ti má lis üze mi pa ra mé te rek be ál lí tá sá nál az emisszió csök ken tést, a vas-klo rid kon cent rá ci ót
figye lembe ve gyék.

Egy má sik té nye zõ, mely a pá co ló kád fe let ti sav gõ zök mennyi sé gét be fo lyá sol ja, a lég moz gás. Ab ban az eset ben, ha a 
pá co ló kád fe lett a le ve gõ tel jes nyu ga lom ban len ne, a sa vas kád ból tör té nõ ki gõ zöl gés meg áll na és a gõz nyo más ál tal
meg ha tá ro zott egyen sú lyi ál la pot jön ne lét re. Több-ke ve sebb és ál lan dó lég moz gás ese té ben pá rol gá si fo lya mat to vább
tart. En nek a kö vet kez mé nye nem csak ma ga sabb a sav fel hasz ná lás, ha nem a meg nö ve ke dett ki pá rol gás is. Te hát a lég -
moz gást és – el szí vó be ren de zé sek ese té ben – az el szí vá si ér té ket olyan ala cso nyan kell tar ta ni amennyi re az csak le het -
sé ges.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A lég ne mû emisszió kü lö nö sen a sav gõ zök csök ke né se.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új üze mek nél.
– Már mû kö dõ üze mek ese té ben bi zo nyos kor lá to zá sok kal a hely szük ség let  miatt.
Üze mi mû sza ki ada tok: Mo sás sal el ér he tõ ér ték HCl emisszi ó já ra: 10 mg/m3 alatt.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Le fe dõ és el szí vó be ren de zé sek több let költ sé gei.
– El szí vott gõ zök tisz tí tá sá hoz szük sé ges anya gok, eset leg vegy sze rek költ sé gei.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– A mun ka he lyi lég tér és a kör nye zet vé del mét szol gá ló jog sza bá lyok.
3.3.13. Zárt elõ ke ze lõ egy sé gek (zsír ta la ní tás/pá co lás)
Lég el szí vás és le vá lasz tás
Le írás: 
A pá co ló ká dak ról, vagy más fo lya mat ká dak ról a lég ne mû anya gok emisszi ó já nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben kü -

lön bö zõ en meg ter ve zett tech ni kai meg ol dá sok áll nak ren del ke zés re. Az 3–10. ábra egy vá lasz té kot mu tat be a ha gyo má -
nyos, nyi tott pá co ló ká dak ese té ben meg le võ kü lön bö zõ meg ol dá sok ból.

3–10. ábra: Kü lön bö zõ el szí vá si meg ol dá sok [Sto ne] sze rint
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Mi nél nyi tot tabb és mi nél tá vo labb van a tény le ges emisszió-for rás tól az el szí vó be ren de zés, an nál ki sebb a le vá lasz tó
tel je sít mény és an nál na gyobb el szí vá si lég mennyi ség szük sé ges annak ér de ké ben, hogy egy meg fe le lõ ha tás fo kot el le -
hes sen érni. Le fe dés és fa lel szí vás rend sze rint egy sze rûb ben te le pít he tõ ek és ol csób bak, ám na gyobb mennyi sé gû el szí -
vott le ve gõ, na gyobb tel je sít mé nyû be ren de zés és le vá lasz tó be ren de zé sek szük sé ge sek az üze mel te té sük höz. Ezek nél a
meg ol dá sok nál az épü let és a tetõ, mint egy a lég ne mû ki pá rol gá so kat össze gyûj tõ búra üze mel nek és en nek meg fele -
lõen, gyor san tönk re men nek. Ez vo nat ko zik va la mennyi be ren de zés rész re, da ruk ra és eme lõ be ren de zé sek re, me lyek a
pá co ló ká dak kö ze lé ben az épü let ben van nak.

A pe rem- és ke resz tel szí vá sok úgy van nak te le pít ve, hogy csak a pá co ló kád köz vet len kör nye ze té bõl szív ják el a le -
ve gõt, és ke ve sebb mennyi sé gû le ve gõt kell el szív ni.

Sza ka szos el já rá sok nál ál ta lá nos eset ben nyi tott, könnyen meg kö ze lít he tõ ká dak szük sé ge sek annak ér de ké ben, hogy
a mun ka da ra bo kat be le hes sen me rí te ni, és ki le hes sen emel ni. Ezért itt a fen tebb em lí tett in téz ke dé sek szük sé ge sek.

Ha tá so sabb mód ja a lég ne mû anya gok le vá lasz tá sá nak a tel je sen zárt rend sze rû pá co ló ká dak (tar tá lyok) al kal ma zá sa,
amely nek elve a 3–11. áb rán lát ha tó. Eze ket a tar tá lyo kat fo lya ma tos tech no ló gi ai fo lya ma tok nál (pl.: sza lag- és hu zal -
pá co lás) al kal maz zák, ahol az acél sza la got/hu zalt egy kis nyí lá son ke resz tül a pá co ló tar tály ba ve ze tik. A pá co ló tar tály -
ban egy eny he vá ku um ural ko dik annak ér de ké ben, hogy a gõ zök ki áram lá sát meg le hes sen aka dá lyoz ni.

3–11. ábra: Zárt rend sze rû pá co ló tar tá lyok fel épí té se
[ESCO x]

Kü lön le ges öko ló gi ai elõ nyök:
– A lég ne mû emisszió, kü lö nö sen a sav gõ zök és zsír ta la ní tás gõ ze i nek csök ke né se.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új be ren de zé sek nél.
Já ru lé kos ha tá sok: 
– Hul la dék vi zek ke let ke zé se, me lyet új ra hasz no sí ta ni, vagy re ge ne rál ni, eset leg sem le ge sí te ni kell.
A vég re haj tás ösz tön zé se: 
– Kör nye zet vé del mi és mun ka egész ség ügyi sza bá lyo zás sal.

3.4. Öb lí tés
3.4.1. Öb lí tõ ká dak te le pí té se/álló öb lí tés
Le írás:
A mun ka da ra bo kat a pá co lást köve tõen egy álló öb lí tõ ben le öb lí tik (ugyan ezt az el já rást al kal maz zák a zsír ta la ní tás

után is). Amennyi ben a víz túl szennye zett, annak ér de ké ben, hogy a meg fe le lõ öb lí té si ha tás fo kot biz to sí ta ni le hes sen, a
ko ráb ban em lí tett tech no ló gi ai ká dak hoz, a pá rol gá si és ki hor dá si vesz te ség pót lá sa ként fel le het hasz nál ni. Kö rül te kin tõ 
ter ve zés és üzem vi tel ese té ben, az összes, a tû zi hor gany zó ban ke let ke zett öb lí tõ vi zet fel le het használni.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Hul la dék víz-men tes üzem.
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Al kal ma zá si te rü let:
– Új be ren de zé sek nél.
– Már mû kö dõ üze mek nél, ahol az öb lí tõ ká dak ré szé re ele gen dõ hely áll ren del ke zés re.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Víz fel hasz ná lás csök ke né se.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek
3.4.2. Kasz kád-öb lí tés
Le írás:
El len ára mú-öb lí tés (lásd alul a le írás hoz tar to zó pél dát).
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A flu xos kád el szennye zõ dé sé nek csök ke né se. [DK-EPA–93]
– Hul la dék víz-men tes üzem.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új be ren de zé sek nél.
– Már mû kö dõ üze mek nél, amennyi ben hely áll ren del ke zés re (mert több mint 1 pót ló la gos kád szük sé ges, na gyon

kor lá to zott).
Re fe ren ciabe ren de zé sek:
Her ning Varm for zink ning A/S, (ta pasz ta la ti idõ szak: 1, 5 év) [DK-EPA–93]
Üze mi mû sza ki ada tok: 
A Her ning Varm for zink ning pél dá ja:
Pá co lás után 3-lép csõs, zárt öb lí tés
A Her ning Varm for zink ning vál la lat nál a pá co lást köve tõen 3 db öb lí tõ kád üze mel, hul la dék víz ve ze ték nél kül.

A flu xos kád el szennye zõ dé sé nek mér té két 85–90%-kal csök ken tet ték, amely meg nö vel te a flux für dõ élet tar ta mát és
ke ve sebb flux anyag hul la dé kot ered mé nye zett. A vi zet a fel fris sí tett sa vak hoz hasz nál ják, mint pót lás, annak ér de ké ben, 
hogy mind a 3 öb lí tõ kád azo no san hí gí tott le gyen. A víz az elsõ kád ból egye ne sen a pá co ló ká dak pót lá sá ra van fel hasz -
nál va. Ez után az elsõ ká dat a má so dik kád ból töl tik fel, ezt pe dig ugyan úgy a har ma dik kád ból töl tik fel. A har ma dik kád -
hoz szük sé ges vi zet, pe dig a há ló za ti ve ze ték bõl pó tol ják. [DK-EPA–93]

3–12. ábra: Kasz kád-öb lí tés egy tû zi hor gany zó ban

Va la mennyi mun ka da ra bot leg alább 10 per cen ke resz tül ke zel nek egy ún. pá co ló zsír ta la ní tó ban, ahol pá col ják és
zsír ta la nít ják. Ez 10%-os só sav ból és a hoz zá adott zsír ta la ní tó szer bõl áll. Ez után nor mál só sav ban egy hosszabb ide ig
tar tó pá co lás kö vet ke zik. Az utol só pá co lá si lé pés után há rom egy mást kö ve tõ ta ka réköb lí tés kö vet ke zik. Majd eh hez
csat la ko zó an kö vet ke zik a flu xol da tos ke ze lés és az ol va dék ba tör té nõ me rí té ses be vo nás. [DK-EPA–93]
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Két da rab 23 m3-es pá co ló zsír ta la ní tó kád áll ren del ke zés re, me lyek ben az ol da tot cse ré lik, amennyi ben a vas tar tal ma
el éri a 129 g/l ér té ket (hoz zá ve tõ le ge sen 6 hó nap után). Ezt köve tõen egy új pác ol da tot ké szí te nek, mely hez 8–11 m3

 sósavat és 12–15 m3 vi zet hasz nál nak fel a ta ka rék öb lí tõ bõl. [DK-EPA–93]

Tisz ta sós avas pá co ló ol dat tal (23 m3) hat da rab pác kád áll ren del ke zés re nagy já ból 10%-os sza bad sav tar ta lom mal.
Eze ket a für dõ ket csak ak kor cse ré lik ki, amennyi ben vas tar tal muk a 100 g/l ér té ket túl lé pi. Ez idá ig még nem kö vet ke -
zett be (a rend szer 1991. de cem ber 1-jén lett be ve zet ve). A pá co ló ká dak nak, ugyan úgy, mint sa vas zsír ta la ní tó ká dak -
nak hosszú élet tar ta muk van, mi vel egy dur va pá co lás már a pá co ló zsír ta la ní tó ban meg tör té nik, ez vi szony lag gyor san
vas sal te lí tõ dik. A tisz ta pá co ló ol da tok el vár ha tó üzem ide je 1,5–2 év. Új pác lé ké szí té sé nél a víz fe lét a ta ka rék öb lí tõ bõl 
nye rik, a má sik fe lét pe dig, 30%-os friss só sav ké pe zi. [DK-EPA–93]

Az aláb bi át la gos vas tar tal ma kat mér ték a pác ká dak ban, az öb lí tõk ben és a flu xos kád ban.

– Pá co ló kád: Vas= 75–85 g/l

– 1. öb lí tõ kád: Vas= 40–50 g/l

– 2. öb lí tõ kád: Vas= 25–35 g/l

– 3. öb lí tõ kád: Vas= kb. 10 g/l

– Flu xos kád: Vas= kb. 5 g/l

Amennyi ben a flu xos kád ban a vas kon cent rá ci ó ja el éri a 10 g/l ér té ket, az ol da tot egy tar tály ko csi ba szi vattyúz zák és
a Vildb jerg cég hez szál lít ják, ahol a flux ol da to kat tisz tí tó és re ge ne rá ló be ren de zé sek áll nak ren del ke zés re. A tar tály ko -
csi 23 m3 meg tisz tí tott flux ol da tot hoz vissza, ez ál tal a Her ning cég azon nal to vább tud dol goz ni. [DK-EPA–93]

Kez det ben az üze mi szak em be rek ab ban re mény ked tek, hogy a tisz ta pác für dõ ket hor gany men te sen tud ják majd tar -
ta ni, de be bi zo nyo so dott, hogy ez a gya kor lat ban nem le het sé ges. A pá co ló zsír ta la ní tó kád ban a hor gany tar ta lom azon -
ban olyan nagy, hogy ez az át hor dás kö vet kez té ben, a tisz ta pác lé hor gany tar tal má nak emel ke dé sé hez ve zet.
[DK-EPA–93]

Üze mi gaz da sá gi ada tok:

A Her ning vál la lat be ren de zé se ese té ben há rom, egyen ként 23 m3-es öb lí tõ kád szük sé ges el len tét ben az zal, ami kor a
pá co lást köz vet le nül kö ve ti a flu xo lá si fo lya mat. Nagy elõ nye, hogy a flu xol dat nem szennye zõ dik el olyan gyor san. A
flux ol da tot egy má sik hor gany zó üzem sa ját fel dol go zó be ren de zé sé ben ke ze lik, mely a kö zel ben (Vildb jerg ben) ta lál -
ha tó. A meg ta ka rí tá so kat ne héz szám sze rû sí te ni. [DK-EPA–93]

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.

3.5. Flu xo lás

3.5.1. A für dõ üze mel te té se

Le írás:

A ki hor dá si vesz te ség és a flux-für dõ ál lan dó kon cent rá ci ó já nak fenn tar tá sa ér de ké ben az ol dat hoz rend sze re sen flux
anya got és vi zet kell ada gol ni. A pá co ló kád ból tör té nõ vas be hor dás el ke rü lé se ér de ké ben a pá co lás után, flu xo lás elõtt
ala po san le kell öb lí te ni a mun ka da ra bo kat. Fon tos, hogy a vas kon cent rá ció el len õr zé se ala pos le gyen. En nek el le né re a
vas tar ta lom emel ke dé sét nem le het tel je sen el ke rül ni, ezért a flux ol da tot rend sze re sen cse rél ni, ille tõ leg re ge ne rál ni
kell.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– Csök ke nõ hul la dék, a flux ol da tok idõ elõt ti ki cse ré lé sé nek el ke rü lé se.

Al kal ma zá si te rü let:

– Új és már mû kö dõ üze mek nél.

Já ru lé kos ha tá sok:

– Ala cso nyabb vas-tar ta lom a hor gany ol va dék ban.

Üze mi gaz da sá gi ada tok:

– Csök ke nõ ke mény hor gany ke let ke zés.

– Csök ke nõ flux fel hasz ná lás.

– Ki sebb flux-re ge ne rá lá si költ sé gek.

– Csök ke nõ hor gany fel hasz ná lás.

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.

– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
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3.5.2. A flux ol dat ból tör té nõ vas el tá vo lí tás le ve gõz te tés és vas-ki üle pí tés út ján
Le írás:
A vas ki csa pó dás fo lya ma tá nak ja ví tá sa ér de ké ben a flux ol da tot le ve gõz te tik. Ez után üle pí tik az ol da tot, annak ér de -

ké ben, hogy a kád fe né ken össze gyûlt isza pot el tá vo lít sák. Ez ál tal a vas tar tal mat, nem is csekély az ér ték ben le het csök -
ken te ni. [Com2 Wed ge]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ hul la dék mennyi ség.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Ala cso nyabb vas-tar ta lom a hor gany ol va dék ban.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Csök ke nõ ke mény hor gany ke let ke zés.
– Csök ke nõ flux fel hasz ná lás.
– Csök ke nõ hor gany fel hasz ná lás.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
3.5.3. Vas el tá vo lí tás a flux ol dat ból H2O2-dal tör té nõ oxi dá ció se gít sé gé vel
Le írás: 
A vas sal te lí tett flux-ol dat hoz tör té nõ am mó nia (a pH-ér ték be ál lí tá sá hoz) és H2O2 (mint oxi dá ló szer) ada go lás sal le -

het a va sat, mint Fe(OH)3 le vá lasz ta ni és NH4Cl ke let ke zik a kö vet ke zõ egyen let sze rint:

HCl + NH4OH ® NH4Cl + H2O

2FeCl2 + H2O2 + 4NH4OH ® 2Fe(OH)3 + 4NH4Cl
A ke let ke zõ vas-hid ro xid isza pot le vá laszt ják és le tá rol ják.

3–13. ábra: Flux re ge ne rá lás fo lya mat áb rá ja
[DK-BAT–93]

A hor gany, ami ere de ti leg ol dott ál la pot ban van, vagy amit a hor gany zan dó ter mék kel a pá co ló kád ból, ille tõ leg az öb -
lí tõ víz bõl ke rül a flux ba, ZnCl2-ként ma rad vissza.

Rend sze rint az elõ ál lí tott NH4Cl és ZnCl2 arány ma ga sabb, mint az a leg több hor gany zó ban szük sé ges, és a ke let ke zõ
só mennyi ség nem ele gen dõ ah hoz, hogy a flux fel hasz ná lást pó tol ja. Ezt a ki me rült pác ol dat ból, vagy a vissza ma ra tó ol -
dat ból, me lyek a flu xa nyag só i nak emel ke dé sét okoz zák, le het pó tol ni. Egy má sik le he tõ ség, hogy az elõ ál lí tott só ban az
NH4Cl/ZnCl2 arányt be fo lyá sol juk, a ki me rült pác ol dat, vagy vissza ma ra tó ol dat ka pa rék kal, vagy sa lak kal tör té nõ elõ -
ke ze lé se annak ér de ké ben, hogy a ZnCl2 ará nyát a NH4Cl-hoz elõ ál lít suk.

2HCl + Zn (ka pa rék) ® ZnCl2 + H2  

2HCl + ZnO (sa lak) ® ZnCl2 + H2O 
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Az au to ma ti kus pH és re do xel le nõr zés le he tõ vé tesz egy sze lek tív vas le vá lasz tást (kb. 50% vas a szi lárd anyag ban) és
csekély oxi dá ci ós ké pes ség, ami meg aka dá lyoz za a flu xol dat ba be ke rült szer ves anya gok za va ró ha tá sát. Annak ér de ké -
ben, hogy ma xi má lis be sû rû sö dést és szû rõ ha tást le hes sen el ér ni, pely he sí tõ szert kell hoz zá ad ni, le he tõ vé te szi, hogy in -
ten zí vebb le gyen a szi lárd ré szek ki vá lá sa, a lát ha tó vá te szi a fo lya ma tot és ja vít ja a szû rés tel je sít mé nyét. A fil ter le pé -
nyek szi lárd anyag tar tal ma el ér he ti az 50%-ot.

Le het sé ges a flux anyag ol da tot úgy elõ ál lí ta ni, hogy ez meg fe lel jen a hor gany zó üzem elõ írásainak. Az op ti má lis
össze té tel ér de ké ben cink-klo rid, vagy am mó ni um-klo rid ada go lá sa még szük sé ges le het. [DK-BAT–93]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ hul la dék (el hasz nált flux anyag).
Al kal ma zá si te rü let:
– Új be ren de zé sek nél.
– Már mû kö dõ üze mek nél, amennyi ben a hely ren del ke zés re áll.
Já ru lé kos ha tá sok:
– A ki nyert vas hid ro xid (60% víz, 6,5% hor gany, 20% vas), amit el kell kü lö ní te ni.
Re fe ren cia be ren de zé sek: CM Jern va rer A/S, (ta pasz ta la ti idõ szak: 0,5 év) [DK-EPA–93]

Gal va 45 (Fran cia or szág), NAGÉV Kft. (Ti sza cse ge)
Üze mi mû sza ki ada tok: 
A CM Jern va rer AIS vál la lat pél dá ja
A CM Jern va rer AIS vál la lat nál a flu xos ká dak szá má ra egy re ge ne rá ló be ren de zés van te le pít ve, ahogy a vál la lat nál

le het sé ges, a vasszennye zõ dé se ket fo lya ma to san tá vo lít ják el a für dõ bõl. A re ge ne rá lás so rán sós avat sem le ge sí tik úgy,
hogy az ol dat két kom po nen se kö zül az egyik, az am mó ni um-klo rid ki vá lik. Az op ti má lis für dõ össze té telt ké mi ai elem -
zés alap ján ki szá mí tott hor gany és am mó ni um-klo rid hoz zá adá sá val érik el. [DK-EPA–93]

Az el já rás a fo lya ma tos flux ol dat tisz tí tást tesz le he tõ vé, kb. 5000 l na pon kén ti mennyi ség ben. Ezzel a ka pa ci tás sal
annyi mennyi sé gû flux szennyez õdés sel egyen ér té kû va sat le het el tá vo lí ta ni, mely egy éves 10 000 ton na kész ter mé ket
pro du ká ló üzem szük ség le té nek fe le l meg. Az ol da tot egy re ak tor tar tály ba szi vattyúz zák, mely be re dox- és pH-el len õr zés
mel lett hid ro gén-per oxi dot és am mó ni a vi zet ada gol nak. A vas fel oxi dá ló dik és mint vas-hid ro xid iszap ki vá lik. A vas-hid -
ro xid tar tal mú isza pot egy sû rí tõ be gyûj tik, amely ben az isza pot el vá laszt ják. Ez után az isza pot egy szû rõ prés ben víz te le ní -
tik, majd a szûr le tet és az üle pí tett vi zet egy tá ro ló tar tály ban fog ják fel és a flu xos kád ban újra fel hasz nál ják. Ezzel az el já -
rás sal is nagy mennyi sé gû va sat le het el tá vo lí ta ni a flux ol da tok ból. Ezt, vagy las san ke ver ve egy ke vés sé szennye zett flux -
xal mû köd tet ni, vagy pe dig el kü lö nít ve egy más után több szö ri ke ze lé si fo lya mat tal el vé gez ni a tisz tí tást.

Az el hasz nált le fej tett ol da tot ugyan csak ke zel ni kell. Eb ben az eset ben a be tét mennyi ség re du kál ni kell, annak ér de -
ké ben, hogy a fo lya dék ban ne le gyen ma gas az iszap kon cent rá ci ó ja. A ke ze lõ ol dat nagy mennyi ség ben tar tal maz hor -
gany-klo ri dot, amit a flux ol dat hoz ada gol nak. Ám mi vel a flux ol dat ban az am mó ni um-, és a hor gany-klo rid meg ha tá ro -
zott ará nyát be kell tar ta ni, ezért le het sé ges, hogy a le fej tett ol dat ada go lá sát mennyi sé gi leg kor lá toz ni kell azért, hogy a
hor gany-klo rid mennyi sé ge op ti má lis ha tá ron be lül tart ha tó le gyen. [DK-EPA–93]

A fá radt flux ol da tok re ge ne rá lá sá hoz nem kell am mó ni a vi zet ada gol ni, amennyi ben a pH-ér ték a meg kí vánt 4,5 ér -
ték nél ma radt. Ál ta lá nos eset ben az am mó nia fel hasz ná lás 2,4 g 25%-os am mó nia víz, egy gramm vas II ion ra (ol dott
vas), ami pe dig meg fe lel 50 m3 flux ol dat re ge ne rá lá sá hoz szük sé ges 1800 kg am mó nia víz fel hasz ná lás nak.

A be já ra tá si fá zis alatt nem vol tak lé nye ges prob lé mák, és ezt köve tõen né hány csekély be ál lí tá si vál toz ta tás sal dol go -
zik a rend szer, úgy ahogy ter vez ve lett, mi ni má lis rá for dí tás és kar ban tar tás mel lett. A ki me rült flux ol dat tisz tí tá sá nál,
amennyi ben a rend szert az üze mi hasz ná lat alatt levõ flu xos ol da tok kal kö tik össze, a vas tar tal mat olyan ala cso nyan tart -
ják, ami lyen ala cso nyan csak le het. To vább már nem hasz nál ha tó le fej tett ol da tot mind ez idá ig még nem dol goz tak fel.
[DK-EPA–93]

Üze mi gaz da sá gi ada tok:
A rend szer be ve ze té se ta nács adás sal, be ren de zé sek kel, fel sze re lés sel és üzem át vé tel lel együtt 310 000 DKK összeg be 

ke rült, de 2 db, a tisz tí tott flux tá ro lá sá ra szol gá ló kád és a még ki nem tisz tí tott flux für dõ költ sé gei nél kül. A be ren de zés
egy már meg lé võ épü let be lett el he lyez ve. Az üze me lés elsõ há rom hó nap já ban 50 m3 ma gas vas tar tal mú (14–15 g/l) ki -
me rült flux ol dat lett fel dol goz va. A költ sé gek a kö vet ke zõk voltak:

270 l 35%-os Hid ro gén-per oxid DKK 7,00 DKK 1890
Ke let ke zett 4 t fil terp rés le pény DKK 1500 DKK 6000
Elekt ro mos áram DKK 1000
Össze sen: DKK 8900
Köz vet len meg ta ka rí tás az zal szem ben, ha át ad ták vol na a tisz tí tó vál la lat nak:
50 m3 ki me rült flux ol dat át adá sa a tisz tí tó vál la lat felé DKK 75 000
Flux vegy sze rek: 20 t (DKK 8800/t) DKK 176 000
Össze sen: DKK 251 000
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Gya kor lat ban a meg ta ka rí tás csu pán 100 000 DKK, mi vel a flu xos ol dat egyéb ként kéz zel van tisz tít va és pusz tán a
 fenékiszap lett vol na át ad va a fel dol go zó vál la lat nak. Lé tez nek azon ban köz ve tett költ sé gek is, me lye ket ne héz pon to san 
szám sze rû sí te ni. A hor gany fel hasz ná lás erõ sen csök ken (5–10%), amennyi ben csekély vas tar tal mú flu xot hasz nál nak,
illetve a ke mény hor gany és hor gany sa lak kép zõ dés is le csök ken. A meg té rü lé si idõ elõ re lát ha tó lag ke ve sebb, mint
1 évre adó dik. [DK-EPA–93]

A Gal va 45 pél dá ja:

A Gal va 45 vál la lat nál, Fran cia or szág ban a flu xa nyag re ge ne rá lá sá nak ered mé nye (1993. ja nu ár–áp ri lis) a kö vet ke zõ
volt:

Elsõ sor
(7 m-es kád)

Új au to ma ti zált sor
(3,5 m-es kád)

Összes hor gany tar ta lom (g/l) 461 450

ZnCl2 (%) – NH4Cl (%) 55–45 57–43

Hõ mér sék let (°C) 46 50

Fe (g/l) 0,9 0,38

ZnCl2, vagy NH4Cl ada go lás 0

3–2. táb lá zat: A Gal va 45 pél dá ja

Meg tisz tí tott flu xos für dõ elõ nyei:

Mi nõ ség ja vu lás: A flu xos kád ban levõ csekély vas és só sav tar ta lom (1 g/l alatt) a fe lü let be épült éles zár vá nyok kép -
zõ dé sét, és ez ál tal a hor gany zá si hi bák szá mát erõ sen csök ken ti. Egy egyen le tes, fé nyes hor gany be vo na tot le het el ér ni.
A kis mennyi sé gû hi bá san hor gany zott ter mék ah hoz ve zet, hogy ke ve sebb da ra bot kell új ra hor ga nyoz ni.

A hor gany fel hasz ná lás csök ke né se: A hor gany fel vé tel csök ken és a hor gany sa lak, va la mint a fe lü le ti fé mes szennye -
zõ dé sek kép zõ dé se is re du ká ló dik, mely a hor gany fel hasz ná lás csök ke né sé hez ve zet.

Emel ke dik az üze me lés gaz da sá gos sá ga: A flux anyag elõ ál lí tás és a hul la dék víz csök ke né se ki egyen lí tik a vegy sze -
rek és a vissza ma radt vas tar tal mú anya gok fel dol go zá si költ sé ge it. Köz vet len meg ta ka rí tás nagy já ból 1,7 ECU/ton na
hor gany zott ter mék ér ték re adó dik.

Öko ló gi ai fo lya mat: Meg ál la pí tot tan csök ken a ma ra dék anya gok tö me ge, mi vel a flux anyag elõ ál lí tá sá hoz fel hasz -
nált ol dat mennyi sé ge, meg ha lad ja az újét és a szi lárd ma ra dék vas tar tal mú anyag mennyi sé gét.

Üze mi gaz da sá gi ada tok:

Az üze mi költ sé gek be ren de zés rõl be ren de zés re csök ken nek. Ezek ugyan csak füg ge nek a min den ko ri ter mé kek tõl és
kü lö nö sen a pá co ló és öb lí tõ ol da tok ké mi ai össze té te lé tõl, a flux ol dat hõ mér sék le té tõl és össze té te lé tõl. Egy ha gyo má -
nyos tû zi hor gany zó ban, a flux ol dat re ge ne rá lá sá hoz szük sé ges be csült ada lék anyag mennyi sé gek kel a mu ta tók a
3–3. táb lá zat sze rint ala kul nak.

Egy ség
Faj la gos fel hasz ná lás,

vagy ter mék
(egy ség/ton na Fe)

Faj la gos meg ta ka rí tás (+),
vagy költ ség (-)
(ECU/egy ség)

Faj la gos meg ta ka rí tás (+),
vagy költ ség (-)
(ECU/ton na)

Fel hasz ná lás

NH4OH l 0,920 –0,183 –0,168

H2O2 l 0,345 –0,731 –0,252

Só ka pa rék kg 0,310 –0,519 –0,161

Fel hasz nált pác ol dat kg 8,330 +0,094 +0,783

Ter mé kek

Flux anyag kg 1800 +0,926 +1,667

Fe-fil ter le pény kg 0,770 –0,192 –0,148

ÖSSZESEN 1,721

Meg jegy zés: ezek az ada tok a Gal va 45 tû zi hor gany zó so rán 1993. ja nu ár tól áp ri li sig idõ szak ban szer zett tapasztal -
takon ala pul nak. A faj la gos fel hasz ná lás/ter me lés ada tai, ahogy a vegy szer költ sé gek is be ren de zés rõl be ren de zés re
vál toz nak.

3–3. táb lá zat: Ti pi kus faj la gos fel hasz ná lá sok/ter mé kek és költ ség/meg ta ka rí tás a flu xa nyag re ge ne rá lás nál
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A meg ta ka rí tás a flu xa nyag elõ ál lí tást, a csök kent hor gany fel hasz ná lást, az újra hor gany zás ra ke rü lõ mun ka da ra bok
kis szá mát, a ki me rült flu xol da tok el ke rül he tõ ke ze lé si költ sé ge it te kint ve, 13,79 ECU/hor gany zott ter mék ton ná ja ér ték -
re te he tõ. Be csült 0,74 ECU/t mun ka bér költ sé gek kel, a net tó nye re ség mint egy 13,0 ECU/t len ne. Egy 20 000 ton na éves 
ter me lés sel ren del ke zõ tû zi hor gany zó ese té ben az éves meg ta ka rí tás 261 000 ECU.

Az el hasz nált pác ol dat új ra fel dol go zá si költ sé ge i nél figye lembe van véve egy idõ ben kor lá to zott, 30%-os fran cia ál -
lam i tá mo ga tás. Nor má lis fel té te lek mel lett – tá mo ga tás nél kül – a meg ta ka rí tá sok még ma ga sab bak len né nek.

Meg ta ka rí tá sok ECU/ton na

(1) Flu xa nyag ter me lés vegy szer költ sé get és hul la dék víz csök ke nést figye lembe véve 1,72

(2) Csök ke nõ hor gany fel hasz ná lás 9,11

(3) Új ra hor gany zás ra ke rü lõ ter mé kek mennyi sé gé nek csök ke né se 2,28

(4) A fel hasz nált flux ol dat ke ze lé sé bõl adó dó bér költ ség el ke rü lé se 0,68

ÖSSZESEN: 13,79

Költ sé gek:

(5) Mun ka bér 0,74

Net tó nye re ség 13,05

Meg jegy zés: adat for rás [PURIFLUX] A meg ta ka rí tá sok be csült ér té kek, egy 20 000 ton na/év ka pa ci tá sú ha gyo má -
nyos tû zi hor gany zó be ren de zés re ge ne rá lá si fo lya ma tá nál vár ha tó ak. Be ren de zés rõl be ren de zés re vál toz hat nak az
ada tok.

3–4. táb lá zat: Meg ta ka rí tá sok és költ sé gek össze fog la lá sa

A NAGÉV Kft. pél dá ja:

Flux re ge ne rá lás a NAGÉV Kft.-nél fo lyé kony am mó ni á val tör té nõ pH be ál lí tás sal és H2O2-dal tör té nõ oxi dá -
ció se gít sé gé vel:

A be ren de zést 2006 áp ri li sá ban he lyez ték üzem be és a Spa nyol Se re in S.L. szál lí tot ta.

A hor gany zó üzem mel lett lévõ ki hasz ná lat lan he lyi ség ben lett el he lyez ve a flux kád kö ze lé ben. A kap cso la tot és fo -
lya dék áram lást a be ren de zés és a flux kád kö zött csõ ve ze té kek és szi vattyúk biz to sít ják.

A re ge ne rá ló ele mei: 2 db pne u ma ti kus vegy szer szi vattyú (flux szál lít ásás ra), 1 db re do xi tar tály, 1 db elekt ro mos ke -
ve rõ la pát, 1 db le ve gõz te tõ és üle pí tõ tar tály, 1 db prés szû rõ, 2 db vegy szer tar tály, 1 db ve zér lõ elekt ro ni ka, 2 db mé rõ -
szon da, 2 db elekt ro mos vegy szer szi vattyú (am mó nia és H2O2 ada go lá sá ra).

Mû kö dé si elve:

A pne u ma ti kus szi vattyú 3 m3/óra tel je sít ménnyel fo lya ma to san flux fo lya dé kot szál lí t a re do xi tar tály ba, ahol a ke ve -
rõ la pá tok fo lya ma to san ke ve rik a fo lya dé kot. A di gi tá lis pH fi gye lõ rend szer fo lya ma to san ada gol ja a szük sé ges
mennyi sé gû 30%-os fo lyé kony am mó ni át a be ál lí tott ér té kek figyelembe véte lével. Az ér té ket ma gunk ál lít hat juk be,
ame lyet a rend szer mi ni má lis el té rés sel fo lya ma to san meg tart. A meg fe le lõ pH ér ték nél 35%-os H2O2 ada go lá sát is el -
vég zi a be ren de zés a meg fe le lõ be ál lí tá si ér té kek függ vé nyé ben. A tar tály úgy ne ve zett túl fo lyá sos el ven mû kö dik.
A meg fe le lõ szint el éré se kor, egy át fo lyó csõ ve ze té ken ke resz tül a flux a le ve gõz te tõ üle pí tõ tar tály ba fo lyik át. Az itt
lévõ el osz tó csö vek egy fer dén el he lye zett la bi rint le me zek re jut tat ják a fo lya dé kot, ahol el te rül ve fo lya dék fil met ké pez
a le me ze ken, ja vít va ezzel a vas oxi dá ci ó ját. A tar tály al ján össze gyûlt flu xot egy nagy nyo más tel je sít mé nyû pne u ma ti -
kus szi vattyú át pré se li a szû rõ be ren de zé sen, ahon nan a meg tisz tí tott fo lya dék csö ve ken ke resz tül vissza jut a flux kád ba,
az üzem be.

A rend szer gya kor la ti lag tel je sen au to ma ti kus, alig igé nyel fel ügye le tet. Csu pán a szû rõ be ren de zés rend sze res tisz tí -
tá sá ra és a be ada golt vegy sze rek után töl té sé re kell gon dot for dí ta ni. Rend kí vül ha té kony és nagy tel je sít mé nyû, mert a
3 m3/órás ka pa ci tás sal a 24 órás üzem mel lett a flux fo lya dé kot, na pon ta há rom szor tel jes mennyi ség ben re ge ne rál ja.
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3–14. ábra: A flux re ge ne rá ló be ren de zés elvi sé má ja (NAGÉV pél dá ja)

Gaz da sá gi ada tok:
A be ren de zés te le pí té se elõtt a flux fo lya dé kot a kö rül mé nyes kézi re ge ne rá lás  miatt éven te csak egy szer le he tet el vé -

gez ni. E miatt a vas tar ta lom csak nem egész év ben a kri ti kus 5 g/li ter fe lett, a pH ér ték a kri ti kus 4-es ér ték alatt volt. Nyil -
ván ezen ér té kek meg nö vel ték a hul la dé kok, el sõ sor ban a ke mény hor gany és a hor gany zói hamu mennyi sé gét.

A be ren de zés ér té ke 29 mil lió fo rint.
A ke mény hor gany mennyi sé ge 70%-al csök kent, ami azt je len ti, hogy az évi 90 ton na ke mény hor gany he lyett csak

27 ton na ke let ke zik. A meg ta ka rí tott 63 ton na mennyi ség ér té ké nek a fe lé vel le het szá mol ni, mert a ke mény hor ganyt a
vá sár lá si ár 50%-os ér té kén ér té ke sí te ni le het, de még így is éven te kb. 25 mil lió fo rint meg ta ka rí tás ér he tõ el a csök ke nõ
ke mény hor gany mennyi ség  miatt.

To váb bi hor gany fel hasz ná lás csök ke nés ér he tõ el a ter mé ke ken is, mert a ke mény hor gany hi á nya a kád ban le he tõ vé
te szi az egyen le te sebb hor gany zást. A ki eme lé si se bes ség csök ken té sé vel meg szûn nek a meg fo lyá sok és fe les le ges fel -
vas ta go dá sok. Ami to váb bi 0,5% cink meg ta ka rí tást ered mé nyez het, amely nek ér té ke egy év ben 24 mil lió fo rint.
A vegy szer fel hasz ná lás a fo lya ma tos üze me lés mel lett 10 li ter am mó nia és 6 li ter H2O2 na pon ta, amely nek ér té ke egy
év ben 400 ezer fo rint. A fel hasz nált elekt ro mos ener gia ér té ke éves szin tén 400 ezer fo rint. Az ada tok össze sí té sé bõl ki -
tû nik, hogy a be ren de zés be ru há zá si költ sé ge na gyon gyor san meg té rül és utá na je len tõs költ sé get ta ka rít meg, amely nö -
ve li a tár sa ság ver seny ké pes sé gét és pi a ci po zí ci ó ját.

A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
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3.5.4. A vas el tá vo lí tá sa a flu xos kád ból elekt ro li ti kus oxi dá ció ré vén
Le írás:
Az el já rás az ol dott vas elekt ro li ti kus oxi dá ci ó ja, va la mint a le vá lasz tan dó anyag ki csa pa tá sá hoz szük sé ges üle pí tõ

tar tály sor ré szé re egy, vagy több re ak ci ós mo dul ból áll. Egy fo lya mat el vét mu tat ja be a 3–15. ábra.

3–15. ábra: Elekt ro li ti kus oxi dá ci ós el já rás
[Cho i ce/Barr-IG–94]

A re ak tor ban két ér té kû vas (II)-oi nok, há rom ér té kû vas(III)-io nok ká lesz nek fel oxi dál va és mint hid ro xid fog ki vál ni.
En nél az el já rás nál sav kép zõ dik. Az el já rás ered mé nye kép pen a re ak tort el ha gyó ol dat ol dott vas kon cent rá ci ó ja és sav -
ka pa ci tá sa csök ken. E miatt, és a fõ flux tar tály ba fo lya ma to san be hor dott öb lí tõ víz, va la mint pác ol dat  miatt a vas- és a
sav ka pa ci tás a re cir ku lá ci ós tar tály ban cse kélyebb, mint a fõ tar tály ban. A két tar tály kö zöt ti kon cent rá ció kü lönb ség ará -
nya szá mos té nye zõ tõl függ, de gya kor lat ban a re cir ku lá ci ós tar tály ban nul la gramm és a fõ tar tály ban ke ve sebb, mint
2 gramm/li ter ér té ket könnyen el le het érni; sõt gon do san ve ze tett üze mek nél az 1 g/li ter, vagy en nél ke ve sebb ér té kek is
le het sé ge sek. [Cho i ce/Barr-IG–94]

– Az el já rás elve a klo rid-mér le gen ala pul, és va la mennyi az öb lí tõ bõl a flux tar tály ba be hor dott klo ri dot a cink-, és
am mó ni um-klo rid kép zé sé hez/fel fris sí té sé hez al kal maz zák.

– A va sat el tá vo lít ják.

– Víz ke ze lés nem szük sé ges.

– Az öb lí tõ vi zek nek a pá co ló ká dak ba tör té nõ be ve ze té se le he tõ vé te szi, hogy je len tõs meg ta ka rí tá sok le gye nek a sav 
költ sé ge i nél.

– A víz szük ség let és fel hasz ná lás mi ni ma li zá ló dik. [Cho i ce/Barr-IG–94]

Mi vel a szál lí tó szék he lye Auszt rá li á ban van, ezért tény le ges ne héz sé gek van nak a pót al kat ré szek be szer zé sé nél.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– Csök ke nõ hul la dék (el hasz nált flu xa nyag).

Al kal ma zá si te rü let:

– Új be ren de zé sek nél.

– Már mû kö dõ üze mek nél, ahol ele gen dõ hely áll ren del ke zés re.
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Mû sza ki és gaz da sá gi ada tok:

In dust ri al Gal va ni zers Cor po ra ti on pél dá ja:

A be ren de zés sel éven te 10 000–12 000 ton nát hor ga nyoz nak, mely bõl a leg na gyobb rész csö vek és so ro zat ter mé kek.
A hor gany zó ban ke zelt át la gos acél anyag vas tag ság mint egy 3 mm. [CEPT]

A flux vas ta la ní tá sa so rán fel me rü lõ költ sé gek a kö vet ke zõk: el fo lyó hul la dék víz ár tal mat la ní tás, hor gany fel hasz ná -
lás és vegy sze rek költ sé gei. A költ sé gek be ren de zé sen ként, illetve egyes be ren de zé se ken be lül is vál toz nak asze rint,
hogy mi ként van meg ha tá roz va az elõf lux ol dat el len õr zé sé nek elve. Az eset ta nul mány ban, egy öb lí té si szisz té ma van
meg ha tá roz va, mellyel a sav és vas flux ol dat ba tör té nõ be hor dá sát le het el ke rül ni. [CEPT]

Egy a re ge ne rá lás elõt ti és utá ni vizs gá lat ered mé nye it mu tat ják a kö vet ke zõ költ ség meg ta ka rí tá sok:

Hul la dé kár tal mat la ní tás 20,2%
Só ka pa rék 27,6%
Vegy sze rek 10,5%
Sa la kok 39,0%
Hor gany 10,4% [CEPT]

Elõ nyök:

– Nincs túl fo lyá sa az öb lí tõk nek; az öb lí tõ ol dat ke ze lé se nem szük sé ges.

– Az ár tal mat la ní tan dó iszap mennyi sé gét a ha gyo má nyos flu xol dat ke ze lés sel szem ben mi ni ma li zál ni le het.

A meg ta ka rí tá sok meg ha lad ták az el vá rá so kat. Ezek a hul la dék vi zek ár tal mat la ní tá sá ból, a hor gany-, és vegy szer fel -
hasz ná lás ból adód tak és az eset ta nul mány ban, több mint A$ 12,50 ér ték re adó dott a le me rí tett acél ton ná já ra szá mol va.
Az ere de ti prog nó zi sok a költ ség meg ta ka rí tá sok ról, me lyek a be ren de zés iga zo lá sá ra szol gál tak, 12–24 hó nap meg té rü -
lé si idõ vel szá mol tak. Gya kor lat ban azon ban a prog nó zi so kat messze meg ha la dó an, a meg té rü lé si idõ tar to mány 6–9 hó -
nap ra adó dott. [CEPT]

Fel té te lez ték, hogy já ru lé kos meg ta ka rí tá sok a ja vu lás ered mé nye a be ren de zé sek irá nyí tá sá ból adód nak, ame lyek az
ere den dõ szá mí tá sok nál nem let tek figye lembe véve. A ja vu lá sok hi he tõ ek a mun ka fo lya ma tok ban a rész le tek re tör té nõ
na gyobb oda fi gye lés re ve zet he tõk vissza. Ez a nö vek võ oda fi gye lés egy köz vet len fo lyo má nya lett az új tech no ló gi á nak. 
Kö vet ke zés kép pen a re ge ne rá ló be ren de zés – együtt a flux für dõ fel té te le i nek fel ügye le té vel – iga zol ták, hogy ez egy
hasz nál ha tó esz köz a fém fel dol go zó so rok fel ügye le te ese té ben. [CEPT]

Hát rá nyok:

Meg lett je gyez ve, hogy a szisz té ma ma gas rá for dí tás sal jár, és hogy a tar ta lék al kat ré szek be szer zé sé nél prob lé mák
me rül het nek fel (szál lí tás Auszt rá li á ból). [Com2 EGGA]

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.

– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.

3.5.5. A vas el tá vo lí tá sa a flu xos für dõ bõl ion cse ré lõ tor nyok al kal ma zá sá val

Le írás:

Ion cse ré lõ tor nyok al kal ma zá sá nál ion cse ré lõ gyan tát hasz nál nak annak ér de ké ben, hogy a va sat ab szor be ál ják.
 Mivel ez az el já rás ér zé ke nyen re a gál a szi lárd ré szecs kék re, a flux ol da tot le ge lõ ször is szûr ni kell. Ez egy szab vá nyos
le me zes szû rõ vel meg old ha tó. Kon cent rált NaOH hoz zá adá sá val az ol dat pH-ér té két be ál lít ják. A sem le ge sí tõ be ren de -
zés ben ál lan dó ke ve rés mel lett az ol da tot ho mo ge ni zál ják, majd ion cse ré lõ tor nyo kon át ve ze tik, ahol a vas ab szor be á ló -
dik. Vé gül a fo lya dé kot az öb lí tõ/flux kád ba vissza szi vattyúz zák. Amennyi ben a gyan ta vas sal te lí tõ dik, ak kor le kell ol -
da ni (mo sat ni) és re ge ne rál ni kell. Az így ke let ke zõ le mo só/re ge ne rá ló ol da tot az elõ ke ze lõ bõl a tor nyo kon ke resz tül egy 
má sik tar tály ba szi vattyúz zák, amely nél a to rony ban vas és sav ki cse ré lõ dés ta lál ha tó. A HCl a va sat old ja, mi a latt a sav a 
gyan tán ab szor be á ló dik. [Sprang-IG–97]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– Csök ke nõ hul la dék (el hasz nált flu xa nyag).

Al kal ma zá si te rü let:

– Új be ren de zé sek nél.

– Már mû kö dõ üze mek ben, amennyi ben a hely ren del ke zés re áll.

Egy hol lan di ai be ren de zés pél dá ja

Elõ nyök:

– Csök ke nõ hor gany fel vé tel 9,5-rõl <7%-ra.

– Ma ga sabb ter me lé keny ség – nö ve ke dés 10% fe lett.

330 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



– Cse kélyebb hor gany ha mu ke let ke zés.
– Ki sebb füst kép zõ dés.
– Csök ke nõ só ka pa rék kép zõ dés 8 t/2hét-rõl 2 t/6 hét-re.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség. [Sprang-IG–97]
3.5.6. Ki me rült flux ol dat új ra ér té ke sí té se/re ge ne rá lá sa (üze men kí vül)
Le írás:
Az el hasz ná ló dott flux ol dat üze men kí vül re tör té nõ ér té ke sí té se ese té ben, szo ká sos kö rül mé nyek kö zött flux anyag

gyár tók nak ke rül le adás ra. A ki me rült flux ol dat ban levõ só kat a meg újí tott flux ter mék ben le het fel hasz nál ni.
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Nem kép zõ dik hul la dék a hor gany zó üzem nél.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már üze me lõ be ren de zé sek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Az el hasz ná ló dott flux anya got szál lí ta ni kell.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Flux el- és vissza szál lí tás, va la mint költ sé gei me rül nek fel.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.

3.6. Ol va dék ban tör té nõ be vo nás (tû zi hor gany zás)
3.6.1. Zárt tû zi hor gany zó kád
Le írás:
Mo só val, vagy szö ve tes szû rõ vel kom bi nált el szí vás. A 3–16. és 3–17. áb rák mu tat ják a pél dá kat az el szí vá sok ra.

3–16. ábra: Hely hez kö tött el szí vó
[Gal va–94–1]
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3–17. ábra: Moz gat ha tó el szí vó füg gõ le ge sen moz gat ha tó ol dal fa lak kal
[Gal va–94–1]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A dif fúz le ve gõ emisszió csök ke né se (a je len tés sze rint, a por és más emisszi ók 95–98%-át ki szû rik [Com2 B]).
– A ki fröccse nés csök ke né se.
– Ener giameg ta ka rí tás a hor gany zó kád ki sebb faj la gos hõ vesz te sé ge kö vet kez té ben. [Com2 EGGA]

Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
– Hossz irány ban el ren de zett hor gany zó kád.

Já ru lé kos ha tá sok:
– Az ener gia fel hasz ná lás (elekt ro mos ener gia az el szí vás hoz, szû rõ tisz tí tás és adott eset ben szû rõ me le gí tés szük sé -

ges), de más el szí vá sok kal össze ha son lít va gyen gébb el szí vó rend szer szük sé ges (ez azt je len ti, hogy ke ve sebb ener gia
szük sé ges hoz zá). [Com2 B]

– Ned ves mo sás: hul la dék víz ke let ke zik, me lyet ke zel ni kell; itt ke ve sebb le he tõ ség adó dik az új ra fel hasz ná lás ra
mint a szá raz fil ter po rok ese té ben.

Re fe ren ciabe ren de zé sek: Rhe in-Ma in Ver zin ke rei GmbH, Gross-Rohr he im, Né met or szág

Üze mi mû sza ki ada tok: 
A 3–5. táb lá zat mu tat ja be a hor gany zó kád ból szár ma zó por és gõz emisszi ó já nak ala ku lá sát a kü lön fé le le vá lasz tó

tech ni kák ese té ben.

Ká ros anyag
Emisszió [mg/m3]
Nincs le vá lasz tás

Emisszió [mg/m3]
Vi zes mo sás(1, 2)

Emisszió [mg/m3]
Szû rés szö vet tel(3)

Por 20 < 1,7 4,2–4,6
Hor gany 2,3 0,11–0,38 0,49–0,52
ZnCl n.a. 0,16–0,34 n. a.
NH4Cl 7,4 0,02–0,05 n. a.
NH3 2,6 n. a. n. a.
HCl 23 n. a. n. a.
Meg jegy zés: adat for rás [Dan-EPA]
1 Anya gát áram lás=39 500 m3

2 Pb-tar ta lom: 0,005 – 0,007 mg/m3

Cd-tar ta lom: < 0,0002 mg/m3

3 Anya gát áram lás: 13 400 m3

3–5. táb lá zat: Ki bo csá tá si kon cent rá ci ók a hor gany zó kád nál
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A Ver zin ke rei Rhe in-Ma in GmbH. pél dá ja
Üze mi mû sza ki ada tok:

Ká ros anya gok
Emisszió1)

(mg/m3)

Por < 1

Hor gany 0,03

ZnCl 0,1

NH4Cl 32

HCl < 10

Meg jegy zés: adat for rás [UBA-Ho esch–87]; Anya gát áram lás=23 400 m3/óra; Le vá lasz tó meg ol dás: szö -
ve tes szû rõ
1) Kö zép ér ték 8 egye di mé rés bõl; át la gos mé ré si idõ 32 perc, ab szo lút me rí té si idõ vel szá mol va, min -
den kor 5–8-ig me rí tés sel

3–6. táb lá zat: Ki bo csá tá si ér té kek a hor gany zó kád nál

Üze mi gaz da sá gi ada tok:
A be ru há zá si költ sé gek a Ver zin ke rei Rhe in-Ma in GmbH-nál 1 634 167 DM-ba ke rül tek és 1985-ben az el szí vó va la -

mint a szö ve tes szû rõ üze mi költ sé gei 309 000 DM ér té ket tet tek ki. Az üze mi költ sé gek ma guk ba fog lal ják a 259 000
DM tõ ke szol gál ta tást. [UBA-Ho esch–87]

Más for rá sok a me rí té si fo lya mat nál tör té nõ por ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó an, szö ve tes szû rõ nél, 1–3 mg/m3 em lí te -
nek. [Flatt/Knupp]

A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Mun ka egész ség ügyi elõ írások.
3.6.2. Hor gany zó kád per emel szí vás sal
Le írás:
Per emel szí vás vi zes mo sás sal, vagy szö ve tes szû rõ vel kom bi nál va.

3–18. ábra: Két ol da li per emel szí vás ki se gí tõ be ren de zés sel
[Gal va–94–1]
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El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ kör nye ze ti ter he lés (dif fúz emisszió csök ke né se).
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Az ener gia fel hasz ná lás (elekt ro mos ener gia az el szí vás hoz, szû rõ tisz tí tás és adott eset ben szû rõ me le gí tés szük sé -

ges), de más el szí vá sok kal össze ha son lít va gyen gébb el szí vó rend szer szük sé ges (ez azt je len ti, hogy ke ve sebb ener gia
szük sé ges hoz zá). [Com2 B]

– Ned ves mo sás: hul la dék víz ke let ke zik, me lyet ke zel ni kell; itt ke ve sebb le he tõ ség adó dik az új ra fel hasz ná lás ra
mint a szá raz fil ter po rok ese té ben.

Re fe ren ciabe ren de zé sek: Fa. Wil helm Hähn, Kre utz tal-Fern dorf, Né met or szág
Üze mi mû sza ki ada tok: 
Wil helm Hähn, Né met or szág pél dá ja
A 3–7. táb lá zat ban van meg ad va né hány pél da, mely a hor gany zó kád nál kü lön bö zõ fel té te lek mel lett ke let ke zõ ki bo -

csá tá sok ra vo nat ko zik.

Mé ré si pont
As3+

[mg/m3]
Cd3+

[mg/m3]
Pb2+

[mg/m3]
Zn2+

[mg/m3]
NH4

+

[mg/m3]
Cl-

[mg/m3]
Por

[mg/m3]

A hor gany fel szín fe lett el szí vás nél kül 106,9 117,2 125,3 44,5 197,9 14,3 384,6

A hor gany fel szín fe lett el szí vás sal 1,4 2,9 53,1 0,9 0,2 1,2 0,5

Nyers gáz 3,6 5,1 49,0 6,2 17,5 7,4 24,1

Tisz ta gáz 0,1 0,1 1,8 0,017 9,0 2,7 0,1

Meg jegy zés: adat for rás [UBA-Hähn–83]
Egy eset ta nul má nyon ala pul: per emel szí vás, 3380 m3/m2/óra, le vá lasz tás: szû rõ szö vet tel.

3–7. táb lá zat: Pél da a ki bo csá tá sok ra

A ki bo csá tá si ér té kek kö zép ér té kek, me lyek hat mé rés bõl szár maz nak, 18 per ces át la gos mé ré si idõ sza kot al kal maz -
va, ab szo lút me rí té si idõ vel 2–4 me rí té si fo lya mat nál. 1996-ban is mé telt mé ré sek meg erõ sí tik az ered mé nye ket, a por
ese tén < 0,13 mg/m3 és a HCl ese té ben 0,9 mg/m3 ér ték kel. Ezek kö zép ér té kek vol tak, me lyek négy, egyen ként 28 per cen 
át tar tó mé ré sek bõl szár maz nak, ab szo lút me rí té si idõ vel szá mol va, 3–4 me rí té si fo lya mat nál.

Szû rõ szö vet le vá lasz tó tel je sít mé nye 99,6%.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
A ter me lés okoz ta ter he lés a ki bo csá tás csök ken té si in téz ke dé sek  miatt, mind a zsír ta la ní tás nál tör té nõ le ve gõz te tés,

me leg vi zes öb lí tés nél, a flux és hor gany für dõ nél, illetve szö ve tes szû rõ al kal ma zá sá val a por le vá lasz tás nál, 1983. év ben
32 DM/ton na ér té ken ala kult. [UBA-Hähn–83]

A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Kör nye zet vé del mi elõ írások, ha tár ér té kek.
3.6.3. Füst sze gény flu xa nya gok
Le írás:
A füst sze gény flux anya gok rész ben am mó ni um-klo rid ból, rész ben pe dig, más al ká li-klo ri dok ból (pl. ká li um-klo rid)

van nak össze ál lít va.
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A lég ne mû emisszió csök ke né se.
– A ke mény hor gany kép zõ dés csök ke né se.
A 3–8. táb lá zat a ha gyo má nyos am mó ni um-klo rid, illetve ká li um-klo rid tar tal mú flux anya gok ból szár ma zó ré szek

emisszi ó já nak, a ter mé ke ken és a sa lak ban vissza ma ra dó anya gok nak az össze ha son lí tá sát mu tat ja be.

Flux anyag Ki bo csá tás Mun ka da rab Hor gany sa lak

ZnCl2: 89%
NH4Cl: 11%
Só tar ta lom: 170 g/l

33% 2% 65%

ZnCl2: 32%
KCl: 68%
Só tar ta lom: 170 g/l

19% 1% 80%

Meg jegy zés: adat for rás [ABAG]

3–8. táb lá zat: Ha gyo má nyos és füst sze gény flu xok ki bo csá tá sá nak össze ha son lí tá sa
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Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ be ren de zé sek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– A hor gany ha mu kép zõ dés meg nõ het (er rõl né hány for rás szá mol be).
– A füst sze gény flux ke vés bé lát ha tó füs töt ter mel. A füst nél a lát ha tó ság össze füg gés ben van a ré szecs kék nagy sá gá -

val. Amennyi ben ke vés bé lát ha tó, mert ki sebb ré szecs kék bõl áll, na gyobb a ve szé lye a lég uta kon ke resz tül tör té nõ, por -
ha tás  miatti egész ség ká ro so dás nak. [Com2 UK Galv]. Az újabb ellen õr zõ ku ta tá sok, figye lembe véve a kü lön fé le flux
anya go kat, vi szont meg mu tat ták, hogy nincs egész ség ügyi ag gály és nem kell ag gód ni a ré szecs ke mé re tek te kin te té ben
sem. [Piat 19.9]

Re fe ren ciabe ren de zé sek:
Üze mi mû sza ki ada tok: 
A cink-klo rid/al ká li-klo rid bá zi sú flux anya gok nem ered mé nyez nek já ru lé kos pá co lá si ef fek tust a hor gany ol va dék -

ban és kö vet ke zés kép pen a vas, már nem ol dó dik. Ez ál tal a ke mény hor gany kép zõ dés le csök ken, ám az elõ ke ze lés so rán
op ti má lis pá co lást kö ve tel meg annak ér de ké ben, hogy ma gas mi nõ sé gi ér té kû be vo na tot le hes sen el ér ni. [ABAG]

A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb üze mel te té si költ sé gek költ sé gek.
3.6.4. A fil ter por új ra hasz no sí tá sa
Le írás:
A szö ve tes szû rõ ben le vá lasz tott por el sõ sor ban am mó ni um-klo rid ból és cink-klo rid ból áll (flux anyag). A port össze -

gyûj tik, cso ma gol ják és rend sze res idõ kö zön ként a flux gyár tók nak le ad ják, annak ér de ké ben, hogy újra fel hasz nál ják.
Az új ra fel hasz ná lás hoz azon ban az olaj-, és zsír tar ta lom (ke ve sebb, mint 3% le gyen), vagy a di oxin-tar ta lom kor lá to zott.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ hul la dék.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
3.6.5. A ke mény hor gany ke let ke zés csök ken té se
Le írás:
A kö vet ke zõ in téz ke dé sek kel le het a ke mény hor gany kép zõ dé sét csök ken te ni:
– Meg fe le lõ öb lí tés a pá co lás után
– A flu xos ol dat fo lya ma tos re ge ne rá lá sa.
– Olyan flux anyag ada go lá sa, amely ke vés am mó ni um-klo ri dot tar tal maz, mely csekély pá co lá si (a hor gany ol va dék -

ban utó la gos) ké pes sé gek kel ren del ke zik (vas vesz te ség).
– A kül sõ fû té sû ká dak nál a lo ká lis túl fû tés el ke rü lé se (a kád fal lal tör té nõ re ak ció) [Com D] [Com2 EGGA]
El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Ke ve sebb hul la dék, az alap anya gok ha té ko nyabb fel hasz ná lá sa (nem szük ség let a ke mény hor gany új ra fel dol go zá sa).
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ be ren de zé sek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ hor gany fel hasz ná lás.
– Re ge ne rá ló be ren de zé sek több let költ sé gei.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Az al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se.
3.6.6. A ki fröccse nés csök ken té se
Le írás:
A kö vet ke zõ in téz ke dé sek kel le het a ki fröccse nést csök ken te ni:
– Meg fe le lõ szá rí tás a flu xos ke ze lés után.
– A hor gany zó kád kör nyé két min dig tisz tán kell tar ta ni annak ér de ké ben, hogy a ma ra dék anyag vissza nye ré se ér de -

ké ben, mely mi nél ke ve sebb szennye zõ dést tar tal maz zon. [Com D]
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El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Ke ve sebb hul la dék, ha té ko nyabb alap anyag fel hasz ná lás (a ki fröccse né sek új ra fel hasz ná lá sa a vissza nye rés hez

nem szük ség let).
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Csök ke nõ bal eset ve szély.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Ala cso nyabb hor gany fel hasz ná lás.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
– Ja vu ló ter mék mi nõ ség.
– Az al kal ma zot tak fo lya ma tos kép zé se.
3.6.7. A hor gany sa lak új ra fel hasz ná lá sa
Le írás:
A hor gany szem csé ket ki ol vasz tás sal le het a hor gany sa lak ból vissza nyer ni és a hor gany zó kád ba vissza le het ada gol ni. 

A vissza ol vasz tás mint egy 60–70%-os. A még vissza ma ra dó hor gany sa la kot erre spe ci a li zá ló dott vál la la tok újra fel dol -
goz zák. [Com FIN]

– Spe ci á lis ol vasz tó edényt al kal maz nak a hor gany sa lak gyûj té sé hez.
– A hor gany sa la kot kb. 520 °C-on, egy ke men cé ben for gó moz gás kö ze pet te meg ol vaszt ják. A ki ol vasz tott hor gany

(60–65 tö meg%) a hor gany ol va dék ba vissza ada gol ják. Az ez után még vissza ma ra dó hor gany sa la kot õr lik és a másod -
lagos hor gany ipar ág ré szé re ér té ke sí tés re ke rül.

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– Csök ke nõ hul la dék mennyi ség.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már mû kö dõ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
Re fe ren ciabe ren de zé sek: 4 db hor gany zó be ren de zés Finn or szág ban, pél dá ul KS-Sink ki Oy, Li e ves tu o re, Finn or -

szág [Com2 FIN]
Üze mi mû sza ki ada tok: 
A le írt tech no ló gi á val vissza nyert hor gany 11,5 kg/ton na tû zi hor gany zott mennyi ség re vo nat koz tat va. A be ren de zés

költ sé ge mint egy 200 000 FIM volt. Já ru lé kos költ ség volt még a hor gany sa lak hoz szük sé ges õr lõ be ren de zés, mely nek
ér té ke 60 000 FIM. Amennyi ben a be ru há zás költ sé gei ki vé te lé vel min dent ki zá runk, a net tó ered mény kb.
2,2–2,8 FIM/kg vissza nyert hor gany, a Zn pi a ci árá nak meg fele lõen.

Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– Csök ke nõ hor gany fel hasz ná lás.
– Be ru há zá si költ sé gek.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– Ala cso nyabb tû zi hor gany zá si költ sé gek.
3.6.8. A hor gany zó kád fû té sé bõl ke let ke zõ hõ vissza nye ré se
Le írás:
A hor gany zó ká dat gáz ne mû, vagy fo lyé kony hal maz ál la po tú tü ze lõ anyag gal le het fû te ni. A hõ vissza nye ré sé hez leg -

gyak rab ban al kal ma zott meg ol dás az égés gáz hõ jé nek át vi te le le ve gõ re, vagy víz re. Eh hez ál ta lá nos eset ben ne mes acél
csõ bõl ké szí tett hõ cse ré lõt al kal maz nak. Az égés gáz a csõ ol da lon ta lál ha tó. A hul la dék gázt be ve ze tik, mely nek hõ mér -
sék le te 500 és 700 °C kö zött van, amennyi ben a ke men ce tel jes ka pa ci tá son mû kö dik. A hõ cse ré lõ köz vet le nül a hul la -
dék égés gáz ve ze té ké be van te le pít ve, de az égés gáz (mes ter sé ges) el szí vá sa nél kül, csak csekély nyo más vesz te sé get
szen ved het. Ez ál tal a hõ át vi tel korlátozott.

A csö ves, ille tõ leg kö pe nyes hõ cse ré lõt a víz re, vagy gõz re tör té nõ hõ át vi tel hez le het al kal maz ni, mely nél az égés gázt
a kö peny re ve ze tik. Egy szo ká sos va ri á ció a bor dás csö ves meg ol dás, me lyek az el tá vo zó égés gáz ára má ba van nak el he -
lyez ve. Ilyen eset ben a víz a csö vek ol da lán van.
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Ren del ke zés re áll egy olyan le he tõ ség, ami kor a (égés)gázt egy át fú va tó be ren de zés sel át ve ze tik a hõ cse ré lõn, ami az
összes ha té kony sá got nö ve li. Ez a gáz-víz-hõ cse ré lõk ese té ben szo ká sos. A hõ cse ré lõ, de az át fú va tó is le het egy ve ze -
ték ben, pár hu za mo san a fõ égés gáz fõ ve ze té ké vel annak ér de ké ben, hogy a ke men cé re ható vissza nyo más-ef fek tust el -
ke rül jék. Az át fú va tó be ren de zés nek csekély az ener gia fel hasz ná lá sa.

Né hány rit ka eset ben a le ve ze tett égés gáz köz vet len kap cso lat ban van a ke ze lõ kád kül sõ fa lá val azért, hogy a hõt su -
gár zás és köz vet len hõ köz lés sel ál tal ad ják át.

Olaj tü ze lés hez és fe lü le ti tü ze lé sû ká dak hoz szük sé ge sek a hõ cse ré lõk, azon ban az égés gáz ban je len le võ SO2 és hamu 
 miatt kü lön le ges ki ala kí tás ra van szük ség. [Com2 EGGA]

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:

– Tü ze lõ anyag fel hasz ná lás csök ke nés.

Al kal ma zá si te rü let:

– Új és már mû kö dõ üze mek ben.

– El mé le ti leg va la mennyi be ren de zés nél le het al kal maz ni, a gaz da sá gos sá gi elem zé sek függ vé nyé ben, mely függ a
tü ze lõ anyag költ ség tõl, a ke men ce hõ hasz no sí tá sá tól, és a hõ el ve ze tés szük ség let tõl.

– Két égõs rend szer nél (kis ká dak) ál ta lá nos ság ban nem ér de kes, mi vel az el ve ze tett hõ mennyi sé ge na gyon csekély.
Hõ cse ré lõ ket igen gyak ran a 4–6 égõ vel fel sze relt be ren de zé sek nél al kal maz nak.

Já ru lé kos ha tá sok:

– A kör nye zet „hõ-szennye zé sé nek” csök ken té se.

Üze mi gaz da sá gi ada tok:

– Ener giameg ta ka rí tás 15–45 kWh/ton na fe ke te acél ra ve tít ve.

A vég re haj tás ösz tön zé se:

– A tü ze lõ anyag nö vek võ költ sé gei.

Aján lott iro da lom: Ke res ke del mi iro da lom.

3.6.9. Kád fû tés/ellen õr zés ha tás fo ka

Le írás:

A kád fû tés ha té kony sá ga te kin te té ben két meg ol dás lé te zik. Elsõ, hogy az el sõd le ges hõ for rás ból a hor gany zó kád ra
tör té nõ hõ át vi tel ha té kony sá ga mi lyen, má so dik as pek tus pe dig, hogy mi ként hasz nál ják az át vitt hõt annak ér de ké ben,
hogy a hor gany zó kád hõ mér sék le tét fenn tart sák.

A kád ra tör té nõ hõ át vi tel ha tás fo ka hõ át vi tel re és égés tech ni ká ra vo nat ko zó an rög zí tett alap el vek nek meg fele lõen
van meg ha tá roz va. A gáz és olaj el ége té se áram lást okoz az égés gáz ban, amely ér zé kel he tõ és lá tens me le get fog lal ma -
gá ban. Ez ál ta lá ban 45–55%-a a tü ze lõ anyag gal tör té nõ ka lo ri kus be vi tel nek, ma xi má lis be áram lás ese tén. Az elekt ro -
mos ener gi á ból ki sebb mennyi ség szük sé ges, me lyet olaj tü ze lés kor a be fú vó, komp resszor, és szi vattyú üze mel te té sé hez 
hasz nál nak. A he ví té si cél ból tör té nõ elekt ro mos ener gia pót lás el len ál lá si vesz te sé get fog lal ma gá ban és a hõre ér zé -
keny ré szek hû té se  miatt gyak ran fû té si ener gia vesz te sé get is je len t. Ez a vesz te ség el ér he ti az összes mért ener gia
15%-át. Va la mennyi fû té si tí pus nál ugyan úgy lé te zik egy ke men ce fa lon ke resz tü li vesz te ség. Jól szi ge telt ke men cék
ese té ben ez csekély, gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint az ener gia be ve ze tés 2%-a. Nö vek võ ener gia hoz zá adás sal nõ az
energiaveszteség.

Hõ vesz te ség áll elõ a fém ol va dék fel szí né rõl tör té nõ ki su gár zás sal is, illetve a kád kö rül el he lye zett egy sé gek nek tör -
té nõ köz vet len hõ át adás sal (pl. az acél kád fel sõ rész e). A vesz te ség nagy sá ga függ a fel szín tõl, a kör nye ze ti fel té te lek tõl
és a hõ mér sék let tõl és gya kor la ti ta pasz ta la tok sze rint a für dõ be ere de ti leg be vitt hõ 15–25%-áig ter jed.

Az el ve ze tett égés gáz ál tal oko zott hõ vesz te sé get a fû té si rend szer, a több let le ve gõ ada go lás, va la mint a le ve gõ be lép -
te tés re du ká lá sá val és a ke men ce bur ko lat op ti ma li zá lá sá val le het csök ken te ni. A hor gany zás nál hasz ná la tos kis hõ mér -
sék let sza bály zá si ha tá rok csak ke vés le he tõ sé get nyúj ta nak a hõ vesz te ség csök ken té sén ke resz tül tör té nõ ener gia meg ta -
ka rí tás hoz. Az égõk nek kb. a 15:1 sza bály zá si ha tárt kell ga ran tál ni.

Az üze me lés alat ti fe lü le ti vesz te sé get kád el szí vó kám zsá val (függ az al kal ma zott lég cse ré tõl), vagy a me rí té si fo lya -
mat nál szük sé ges nyi tott kád fe lü let el szi ge te lé sé vel le het csök ken te ni. Amennyi ben a be me rí tés nél üzem szü net van
(a fém ol va dék sza ba don áll), a hõ vesz te sé get a kád szi ge telt fe dél lel tör té nõ le ta ka rá sá val le het csök ken te ni. A kád hõ -
mér sék let üzem szü net köz be ni csök ken té sé vel csak rit kán le het nagy mennyi sé gû ener gi át meg ta ka rí ta ni és a kád cik li -
kus hõ mér sék let okoz ta tér fo gat vál to zá sa ne ga tív ha tás sal van a hor gany-vas védõ öt vö ze ti ré teg re, mely csök ken ti a kád 
élet tar ta mát.

A tû zi hor gany zó ke men ce ha tás fo kát a sza bály zá si rend szer (az ellen õr zõ rend szer) is ha tá roz za meg. A leg ma ga sabb
ha tás fo kot olyan sza bály zás sal le het el ér ni, mely pon to san a hõ szük ség let nek meg fe le lõ mennyi sé gû hõt ve zet be. A be -
me ne ti hõ mennyi ség meg ha tá ro zá sa a hor gany zó kád hõ mér sék le tét kö ve ti. Ez hõ ele mek se gít sé gé vel tör té nik, me lyek
vagy a hor gany ol va dék ba van nak be me rít ve, vagy pe dig – acél ká dak ese té ben – a kád fal ban le het nek el he lyez ve.
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A fû té si rend szer ru gal mas sá gá tól füg gõ en, a sza bály zás gyak ran PID (Pro por ti o nal In teg ral De ri va ti ve) el ven, vagy
más el len õr zé si rend szer sze rint mû kö dik annak ér de ké ben, hogy a hor gany ol va dék hõ mér sék le tét le he tõ ség sze rint mi -
nél job ban ál lan dó ér té ken le hes sen tar ta ni.

Az el ér he tõ leg jobb tü ze lé si rend sze rek hez tar toz nak a ma gas/mély va ri á ci ók (ma xi má lis, vagy mi ni má lis hõ oda ve -
ze tés egy is mert idõ kö zön be lül), a sza bály zás (a hõ oda ve ze tést fo lya ma to san vál toz tat ja a ma xi má lis és mi ni má lis ér té -
kek kö zött), vagy a pul zá ló-va ri á ci ók (egy fo lya ma tos kö ve té se a mi ni má lis és ma xi má lis hõ oda ve ze tés nek, mely egy
kö ze pes net tó hõ oda ve ze tést ered mé nyez).

El ér he tõ kör nye ze ti elõ nyök:
– A hul la dék hõ mennyi sé gé nek csök ken té se.
Al kal ma zá si te rü let:
– Új és már meg le võ üze mek nél.
Já ru lé kos ha tá sok:
– A kör nye zet „hõ-szennye zé sé nek” csök ken té se.
Üze mi gaz da sá gi ada tok:
– A hor gany zá si költ sé gek csök ken té se.
A vég re haj tás ösz tön zé se:
– A tü ze lõ anyag nö vek võ költ sé gei.

4. El ér he tõ leg jobb tech ni kák

E a fe je zet nek és tar tal má nak a meg ér té sé hez az ol va só nak vissza kell tér ni a do ku men tum elõ sza vá hoz, kü lö nö sen az
ötö dik sza kasz hoz: „Út mu ta tó a do ku men tum meg ér té sé hez és hasz ná la tá hoz.” Eb ben a fe je zet ben be mu ta tott el já rá sok
ér té ke lé se és az ezek hez köt he tõ emisszi ós ér té kek-, és/vagy fel hasz ná lá si ér té kek, illetve fel hasz ná lá si tar to má nyok ite -
ra tív mó don kö vet ték a kö vet ke zõ lé pé se ket:

– A nem fo lya ma tos tû zi hor gany zás leg fon to sabb kör nye ze ti prob lé má i nak be mu ta tá sa. Ezek alatt a leg fon to sabb te -
rü le tek alatt ért jük a lég ne mû ki bo csá tá so kat (HCl a sa vak ból és por a hor gany zó kád gáz ne mû ki bo csá tá sá ból); el hasz -
nált ke ze lõ ol da tok (zsír ta la ní tó ol da tok, sa vas és flu xos ká dak); olaj tar tal mú hul la dé kok (pél dá ul: a zsír ta la ní tó ká dak
tisz tí tá sá ból szár ma zó an) és hor gany tar tal mú ma ra dék anya gok (fil ter por, hor gany zói sa lak, ke mény hor gany).

– Eh hez a kör nye ze ti prob lé má hoz kap cso ló dó leg fon to sabb el já rá sok vizs gá la ta;
– Az Euró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott irány el vek nek és a vi lá gon el ér he tõ leg jobb ada tok nak meg fe le lõ kör nye zet -

vé del mi tel je sít mé nyek meg adá sa;
– En nek a kör nye ze tet védõ üze mel te tés nek a figye lembevétele mel lett a fel té te lek vizs gá la ta, mint a költ sé gek nek,

el len ha tá sok nak, a leg fon to sabb erõ for rá sok ezek nek az el já rá sok ra tör té nõ át ál lí tá sá nál;
– Az El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák ki vá lasz tá sa (BAT) és az azok hoz köt he tõ ki bo csá tá si és/vagy fel hasz ná lá si ér té -

kek en nek az ipar ág nak a ré szé re, ál ta lá ban a 2. cikk 11. be kez dé se sze rint és az irány elv IV. füg ge lé ke sze rint.
Az euró pai IPPC iro da szak ér tõ i nek és a szak má ba tar to zó ipar i mun ka cso port (TWG) ál ta li meg íté lés, min den lé pés -

nél és az áb rá zo lá si mód ki vá lasz tá sá nál kulcs sze re pet ját szott.
En nek a meg íté lés nek alap ján, eb ben a fe je zet ben tech ni kai és – amennyi re le het sé ges – az el ér he tõ leg jobb tech ni kák

(BAT) al kal ma zá sá hoz kö tõ dõ ki bo csá tá si és fel hasz ná lá si ér té kek van nak be mu tat va, me lyek összes sé gé ben a szek tor
szá má ra, meg fe le lõ nek te kint he tõ ek és sok eset ben né hány be ren de zés nek az ak ko ri tel je sít mé nye az ipar ág ban iga zol -
ha tó. Amennyi ben az „El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák”-hoz kö tõ dõ ki bo csá tá si, vagy fel hasz ná lá si ér té kek meg van nak
adva, ezek úgy ér ten dõ ek, hogy az ér té kek azt a kör nye zet vé del mi tel je sít ményt rep re zen tál ják, me lyek eb ben az ipar i
cso port ban a le írt tech ni kák kal, mint az al kal ma zás ered mé nyei el vár ha tó ak len né nek. En nél, ez az El ér he tõ Leg jobb
Tech ni kák (BAT)-hoz kö tõ dõ költ sé gek-/ hasz ná la ti – ará nyok meg ha tá ro zá sá val már figye lembe van nak véve. Ám ez
nem a ki bo csá tá si – és fel hasz ná lá si ér té kek rõl szól, és nem sza bad eze ket en nek meg fele lõen fel fog ni. Né hány eset ben
le het sé ges le het jobb ki bo csá tá si és fel hasz ná lá si ér té ke ket tech ni ka i lag el ér ni, ám az ah hoz kö tõ dõ költ sé gek és az el len -
ha tá sok  miatti meg fon to lá sok kö vet kez té ben ezek, mint meg fe le lõ El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák (BAT) az egész ipar ág
szá má ra nem el vár ha tó ak. En nek el le né re még is ilyen ér té kek egyes meg ha tá ro zott ese tek ben elõ írásszerûek le het nek,
amennyi ben ezt a sa já tos körülmények megkövetelik.

Az el ér he tõ leg jobb tech ni kák hoz (BAT) kö tõ dõ ki bo csá tá si és fel hasz ná lá si ér té ke ket a meg adott re fe ren cia fel té te -
lek kel (pl. kö ze pes idõ táv) együtt kell ke zel ni.

Az „El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák hoz (BAT) kö tõ dõ ér té kek” fent le írt kon cep ci ó ja eb ben a do ku men tum ban más he -
lye ken le írt ro kon fo ga lom tól „el ér he tõ ér ték”-tõl meg kü lön böz te ten dõ.

Egy meg ha tá ro zott tech ni ka al kal ma zá sá nál meg adott ér ték, vagy egy tech ni kai kom bi ná ció, mely mint „el ér he tõ”
van le ír va, úgy ér ten dõ, hogy hosszú idõn át, egy jól fel ké szí tett és be üze melt be ren de zés nél, illetve egy fo lya mat ban a
tech ni ká nak az al kal ma zá sá nál ezen az ér té kek meg tar tá sát el le het vár ni.
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Ahol a költ ség ada tok ren del ke zés re áll tak, ott azo kat az elõ zõ fe je zet ben be mu ta tott tech ni kák le írá sá val együtt kell
ke zel ni. Azok egy hoz zá ve tõ le ges út mu ta tást ad nak az ah hoz köt he tõ költ sé gek kel kap cso la to san. A tech ni ka tény le ges
al kal ma zá si költ sé gei erõ sen füg ge nek az egye di ese tek tõl, pl. adók tól, dí jak tól és a vo nat ko zó be ren de zés tech ni kai sa -
já tos sá ga i tól. Az ilyen sa já tos mun ka hely re jel lem zõ fak to rok a do ku men tum ban nin cse nek rész le te sen meg tár gyal va.
Ahol nin cse nek költ ség ada tok, ott az adott tech ni ka gaz da sá gos sá gi kép vi sel he tõ sé gé rõl  szóló vég kö vet kez te té sek egy
mû kö dõ be ren de zés meg fi gye lé sén alapulnak.

Eb ben a fe je zet ben az ál ta lá nos El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák a jö võ ben, mint re fe ren ci ák je len nek meg, hi vat koz va
egy már mû kö dõ, vagy egy ter ve zett új be ren de zés tel je sít mé nyé nek meg íté lé sé re. Ily mó don se gít sé get nyúj ta nak a be -
ren de zés meg fe le lõ „El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák kal tá mo ga tott” fel té te le i hez, vagy a 9. rész 8. be kez dé sé ben sze rep lõ
ál ta lá nos kap cso ló dó elõ írások meg ál la pí tá sa i hoz. Az új be ren de zé se ket elõ re lát ha tó lag úgy le het ter vez ni, hogy azok
leg alább az eb ben be ál lí tott BAT- ér té ke ket, vagy jobb ér té ke ket tart sa nak be. Az is be lát ha tó, hogy egy már mû kö dõ be -
ren de zés nek az ál ta lá nos El ér he tõ Leg jobb Tech ni kák (BAT) irá nyá ba tör té nõ fej lesz té se, vagy at tól tör té nõ el té ré se, az
egye di ese tek nek meg fe le lõ tech ni kai és gaz da sá gos sá gi al kal maz ha tó ság szerint történhet.

Ha bár a BAT-Re fe ren cia do ku men tu mok nem ál la pí ta nak meg sem mi fé le tör vé nyi leg kö te le zõ elõ írást, ám ezek
 ennek el le né re a gaz da ság, a tag ál la mok és a nyil vá nos ság szá má ra, mint irány el vek szol gál nak azért, hogy eze ket a spe -
ci á lis tech ni kák hoz tar to zó ki bo csá tá si és fel hasz ná lá si ér té ke ket el le hes sen érni. A meg fe le lõ ha tár ér té ke ket min den
egyes egye di eset ben, az in teg rált kör nye zet szennye zés meg elõ zés és csök ken tés rõl  szóló irány el vek ben meg je lölt cé -
lok, és a he lyi meg fon to lá sok figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

Eb ben a fe je zet ben ke rül nek meg tár gya lás ra a nem fo lya ma tos tû zi hor gany zás ra vo nat ko zó an a kör nye zet ter he lés
csök ken té sét cél zó BAT. Amennyi re bõ ven csak le het sé ges a fe je ze tek az egyes fo lya mat lé pé sek ré szé re kö ve tik a ter -
me lõ vo na lak sor rend jét és az azo no sí tott BAT-t. Azon ban el le het ren del ni né hány spe ci á lis el sõd le ges és biz ton sá gi in -
téz ke dést ten ni, me lyek nem csak a fo lya mat lé pé sek ben, ha nem ezzel együtt a tel jes be ren de zé sek re vo nat koz nak. Ahol
ez le het sé ges, és ahol a ren del ke zés re álló ada tok ezt meg en ge dik a ki bo csá tá si ér té ke ket, a ha tás fo ko kat, vagy a vissza -
nye ré si ér té ke ket meg ad ják, mint in di ká tor jel zik, hogy mely já ru lé kos in téz ke dé sek kel mi lyen ja vu lá sok vár ha tó ak el.
Né hány nál a tech ni kák kö zül, a nyil ván va ló, po zi tív ha tá sok mel let sem tud tak egy ér tel mû en szám sze rû sít he tõ ered mé -
nyek kel szol gál ni, en nek el le né re még is ezek kö zül a tech ni kák kö zül né hány, mint BAT lett kiválasztva.

Amed dig más ada tok nin cse nek meg ad va, a kö vet ke zõ BAT-fe je zet ben meg adott ki bo csá tá si ada tok a napi kö zép ér té -
kek. A lég ne mû ki bo csá tás nál az ér té kek stan dard kon dí ci ói a szá raz hul la dék gáz 273 K, 101,3 Kpa jel lem zõi ese té re vo -
nat koz nak.

A víz be tör té nõ ki bo csá tás úgy van meg ad va, mint egy napi kö zép ér té ke egy 24 órá ra vo nat ko za tott ke ve rés pró bá nak,
vagy mint a tény le ges üze me lés alat ti, át fo lyó mennyi ség re vo nat ko za tott ke ve rés pró bá nak (olyan be ren de zés, amely
nem üze mel 3 mû szak ban).

Nem fo lya ma tos tû zi hor gany zás nál a zsír ta la ní tá si fo lya mat szá má ra a kö vet ke zõ tech ni kák, áll nak, mint BAT ren -
del ke zés re:

– Amennyi ben a mun ka da ra bok nem tel je sen zsír men te sek, be kell lép tet ni egy zsír ta la ní tó lé pést.
– A ká dak op ti má lis üze mel te té sé nél a ha tás fok nö ve lé se ér de ké ben ered mé nyes pél dá ul in ten zív für dõ moz ga tás al -

kal ma zá sa.
– A zsír ta la ní tó ol dat tisz tí tá sa (le fö lö zés sel, cent ri fu gá lás sal stb.) és vissza ve ze té se az üzem idõ meg hosszab bí tá sa

cél já ból; az olaj tar tal mú isza pok fel hasz ná lá sa (ér té ke sí té se) cél já ból (pl. ter mi kus),
vagy
– „bi o ló gi ai zsír ta la ní tás” „tény le ges he lyén tör té nõ tisz tí tás sal” (zsír és olaj el tá vo lí tá sa a zsír ta la ní tó ol dat ból) bak -

té ri u mok se gít sé gé vel
Pá co lás nál és vissza ma ra tás nál a kör nye ze ti ha tá sok mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben az el sõd le ges in téz ke dés, hogy mind -

két mun ka lé pést kü lön ke ze lõ kád ban kell vé gez ni, mi vel a „ke vert sa vak” (ma gas vas-, és hor gany tar ta lom mal) ne he zen
re ge ne rál ha tó ak és új ra fel dol goz ha tó ak. Amed dig nem áll ren del ke zés re meg fe le lõ el já rás a ke vert sa vak ke ze lé sé re, ad -
dig az új és már mû kö dõ üze mek ese té ben a BAT a kü lön-kü lön pá co lás és vissza ma ra tás és hoz zá juk kap cso ló dó an a ki -
me rült ol da tok új ra fel dol go zá sa (üze men kí vü li, vagy üze men be lü li be ren de zés, pl.: a flux anyag vissza nye ré sé hez) áll
ren del ke zés re.

Amennyi ben a pá co lás és vissza ma ra tás el vá lasz tá sa nem le het sé ges, pl. nem áll ren del ke zés re a szük sé ges hely, egy
pót ló la gos pá co ló/vissza ma ra tó tar tály ál lít ha tó fel, az ELT sze rin ti flux anyag ter mé kek kül sõ cég nél tör té nõ vissza nye -
ré se ér de ké ben.

Ez az anyag be mu tat ja, hogy ez egy a ki me rült ke vert sa vak ke ze lé sé re szol gá ló köz pon ti be ren de zés ben ol dó szer-ext -
rak ci ós el já rás se gít sé gé vel tör té nik és egy tû zi hor gany zó ban, mely ezt az el já rást be ve zet te (lásd BREF C 4.3.8 fe je ze -
tet). Ahol ilyen kül sõ (ex tern) ke ze lõ be ren de zé sek ren del ke zés re áll nak, ott a ki me rült ke vert sa vak ból ol dó szer-ext rak -
ci ós el já rás se gít sé gé vel, mint egy le het sé ges al ter na tív meg ol dás adó dik a HCl vissza nye ré se, illetve a flux anyag
vissza nye ré se (lásd fen tebb).
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Sós avas (HCl)-pá co lás ese té ben a kör nye zet ter he lés csök ken té se ér de ké ben a kö vet ke zõ tech ni kák, mint ELT áll nak
ren del ke zés re:

– A für dõ jel lem zõk pon tos fel ügye le te: Hõ mér sék let és sû rû ség, va la mint üze mel te tés (ve ze tés) a BREF D. rész D.
6.1 fe je ze te sze rint „Nyi tott ká dak ve ze té se (üze mel te té se)” meg ne ve zett ha tá rok nak meg fele lõen.

– Ab ban az eset ben, ha az üze me lés a BREF D 6.1. fe je zet ben meg ne ve zett ha tá ro kon kí vül esik, pl. ha fel me le gí tett,
vagy ma gas kon cent rá ci ó jú sós avat hasz nál nak, ak kor kí vá na tos, hogy egy el szí vó és lég ke ze lõ (pél dá ul mosó be ren de -
zést) be ren de zést épít se nek be, mint az ELT. A kap cso ló dó HCl- ki bo csá tá si ér té kek 2–30 mg/Nm3 kö zött fek sze nek.

– Kü lö nös fi gyel met ér de mel nek a pác ká dak tény le ges pá co ló ha tá sa és a túl pá co lás el ke rü lé sé re szol gá ló in hi bi to rok 
al kal ma zá sa.

– A ki me rült pác ol dat ból a sza bad sa vak vissza nye ré se
vagy
– a pác ol da tok kül sõ cég nél tör té nõ re ge ne rá lá sa.
– A Zn el tá vo lí tá sa a sav ból.
– A ki me rült pác ol dat fel hasz ná lá sa a flux anyag gyár tá sá hoz.
Ki me rült sa vak sem le ge sí té se, va la mint a fá radt sa vak fel hasz ná lá sa emul zió bon tás hoz, nem BAT el já rá sok.
Ál ta lá nos ság ban ta ná csol ha tó, hogy a kü lön bö zõ ke ze lõ ká dak kö zött az ol da tot jól le kell cse peg tet ni. Ezen túl me nõ -

en, a zsír ta la ní tást és a pá co lást kö ve tõ en van az öb lí tés, mely az a célt szol gál ja és na gyon lé nye ges, hogy el ke rül jük a
kö vet ke zõ fo lya mat kád ba tör té nõ át hor dást azért, hogy meg hosszab bít suk az üzem idõ ket. A BAT-ok a kö vet ke zõk:

– Álló öb lí tõ, vagy kasz kád-öb lí tés.
– Az öb lí tõ vi zek is mé telt fel hasz ná lá sa a meg elõ zõ fo lya mat ká dak fel töl té sé re.
– Hul la dék víz men tes üze mel te tés (amennyi ben ki vé te les ese tek ben még is ke let ke zik hul la dék víz, ak kor hul la dék víz 

ke ze lés szük sé ges).
A flux ol dat ke ze lé sé nél ki bo csá tá sok csök ken té se és a kö vet ke zõ mû ve le ti fá zi sok ér de ké ben fon tos a für dõ jel lem -

zõk el len õr zé se és a flux anyag mennyi sé gé nek op ti ma li zá lá sa. A flux ol dat re ge ne rá lá sá ra ön ma gá ban/hely ben is le het -
sé ges (pl. H2O2, elekt ro li ti kus oxi dá ció, vagy ion cse ré lõ se gít sé gé vel), vagy ha a re ge ne rá ló be ren de zés te le pí té se nem
le het sé ges, kül sõ vál la lat nál tör té nõ re ge ne rá lás meg old ha tó. A flux anyag nak üze men be lü li, de üze men kí vü li re ge ne -
rá lá sa egy aránt a BAT közé tartozik.

A leg fon to sabb prob lé ma a fém ol va dék ba tör té nõ me rí tés nél, a lég ne mû ki bo csá tás sal van, mely me rí tés kor a flux
anyag re ak ci ó ja kö vet kez té ben ke let ke zik. A kö vet ke zõ tech ni kák te kint he tõ ek a BAT – nak meg fe le lõ nek:

– A fém ol va dék ba tör té nõ me rí tés so rán ke let ke zõ ki bo csá tá sok el szí vá sa és le vá lasz tá sa a hor gany zó kád el szí vó já -
nak, vagy per emel szí vás se gít sé gé vel, por le vá lasz tó val (pl. ned ves, vagy szö ve tes le vá lasz tó val). Az eh hez kap cso ló dó
por ki bo csá tá si ér té kek nek < 5 mg/Nm3.

– A po rok üze men be lü li, vagy kí vü li fel hasz ná lá sa le het sé ges a flux anyag gyár tá sá nál. Ezek a po rok ese ten ként kis
kon cent rá ci ó ban tar tal maz hat nak di oxi no kat, me lyek üzem za va rok ál tal ala kul nak ki (amennyi ben rosszul zsír ta la ní tott
ter mé ke ket me rí te nek). Csak azok a BAT-ok meg fe le lõ vissza nye ré si fo lya ma tok, me lyek di oxin men tes flux anya got
biz to sít nak.

Annak el le né re, hogy az ener gia meg ta ka rí tás le he tõ sé gei a hor gany zó kád nál a csekély vo lu men és az ala csony hõ -
mér sék let (450 °C)  miatt ala cso nyak, egy jó üze mi gya kor lat nak fe le l meg, hogy ha a hõt át vi szik víz be, majd azt va la mi -
lyen be ren de zés nél fel hasz nál ják, vagy a szá rí tá si fo lya mat nál hasz no sít ják.

Va la mennyi hor gany tar tal mú hul la dék (só ka pa rék, ke mény hor gany és fröccse né sek) szá má ra el kü lö ní tett rak tá ro -
zás szük sé ges, to váb bá az esõ és szél el le ni vé de lem. Eh hez kap cso ló dó an az ér té kes anya gok ki nye ré se ér de ké ben fon -
tos az új ra fel dol go zás a nem vas fém ipar ban, vagy más te rü le ten a BAT tech ni kák kal.

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 részét képezik.
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Mi köz ben mind a szab vá nyo sí tott rend sze rek (EN ISO 14001:20042 és EMAS3), 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, a miatt, hogy a sza bá lyo zott egy ség a
314/2005. (XII. 25.) 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 gí t 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 figye lembe, 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,
– 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 lalók, az ügy fe lek és a be fek te tõk ré szé rõl,
– nö vek szik az ellen õr zõ szer vek bi zal ma, ami csök ke nõ szá mú ellen 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 annak 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,

2 Kör nye zet köz pon tú irá nyí tá si rend sze rek
3 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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– 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 annak 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 lalók 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  szóló 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 annak 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 le l 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 mark4-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 sí t 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 figye lembevétele:
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 len t 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).

4 Bench mark: vi szo nyí tá si pont (ál ta lá ban in dex)
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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 fel szín 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.

– Az üzem/tech no ló gia te le pí té se so rán fi gye lem mel kell len ni arra, hogy a te vé keny ség zaj ki bo csá tá sa la kó te rü le tet
ne za var jon

6. Ki bo csá tá si ha tár ér té ke ket tar tal ma zó jog sza bá lyok

Je len fe je zet össze fog lal ja a tû zi hor gany zás so rán ke let ke zõ szennye zés ki bo csá tá sá ra vo nat ko zó Ma gyar or szá gon
ha tály ban lévõ sza bá lyo zó kat.

Szennye zõ for rás
(te vé keny ség)

Ki bo csá tott szennye zés Be fo ga dó kör nye ze ti elem
A ki bo csá tást sza bá lyo zó
jog sza bály (ha tár ér ték)

TÛZIHORGANYZÁS

ke men ce füst gáz CO
CO2

NOx

olaj tü ze lés nél SOx is

le ve gõ 21/2001. (II. 14.) Korm.
ren de let a le ve gõ vé del mé -
vel kap cso la tos egyes sza -
bá lyok ról
14/2001. (V. 9.)
KöM–EüM–FVM egy. 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
17/2001. (VIII. 3.) KöM
ren de let a lég szennye zett -
ség és a hely hez kö tött lég -
szennye zõ for rá sok
ki bo csá tá sá nak vizs gá la tá -
val, el len õr zé sé vel, ér té ke -
lé sé vel kap cso la tos
sza bá lyok ról

hor gany zó kád klo rid-io nok
am mó nia
hor gany
hor gany-oxid
am mó ni um-klo rid és
cink-klo rid ve gyü le tek

le ve gõ 14/2001. (V. 9.)
KöM–EüM–FVM egy. 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
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Szennye zõ for rás
(te vé keny ség)

Ki bo csá tott szennye zés Be fo ga dó kör nye ze ti elem
A ki bo csá tást sza bá lyo zó
jog sza bály (ha tár ér ték)

szenny víz-ki bo csá tás jog sza bá lyi elõ írások sze -
rin ti anya gok ra
– fel szí ni víz be fo ga dó ba
tör té nõ ki bo csá tá sá ra elõ írt
ha tár ér té kek
– szenny víz el ve ze tõ csa -
tor na rend szer be tör té nõ ki -
bo csá tás ra elõ írt ér té kek

ta laj, fel szín alat ti víz, víz,
köz csa tor na

10/2000. (VI. 2.)
KöM–EÜM–FVM–KHVM 
egy. ren de let a fel szín alat ti 
víz és a föld ta ni kö zeg mi -
nõ sé gi vé del mé hez szük sé -
ges ha tár ér té kek rõl

220/2004. (VII. 21.) Korm.
ren de let a fel szí ni vi zek mi -
nõ ség e 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

367/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let a fel szín alat ti vi -
zek vé del mé rõl  szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

27/2005. (XII. 6.) KvVM
ren de let a hasz nált és
szenny vi zek ki bo csá tá sá -
nak el len õr zé sé re vo nat ko -
zó rész le tes sza bá lyok ról

égés le ve gõ ven ti lá to rok és
égõ fe jek

zaj, rez gés le ve gõ, la kó te rü le tek 8/2002. (III. 22.)
KöM–EüM egy. ren de let a
zaj- és rez gés ter he lé si ha -
tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról

Ki bo csá tá sok BAT szem pon tú ér té ke lé se

1. Ál ta lá nos kö ve tel mény a BAT al kal ma zá sá ra:

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, figye lembe 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 figye lembe 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.
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1. MELLÉKLET
AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Új lé te sít mény ese té ben az en ge dé lye zé si el já rás az elõ ze tes vizs gá la ti sza kasszal in dul. A be nyúj tan dó elõ ze tes vizs -
gá la ti do ku men tá ció tar tal mi kö ve tel mé nye it a 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 4. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

Az elõ ze tes vizs gá lat alap ján ál la pít ja meg a fel ügye lõ ség, hogy az adott ügy ben mi lyen en ge dé lye zé si el já rás le foly -
ta tá sa szük sé ges. Amennyi ben a te vé keny ség kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ra és egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé -
si el já rás ra egy aránt kö te le zett, a kör nye zet hasz ná ló nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy ké ri-e a Korm. ren de let 24. § sze -
rin ti össze vont el já rás al kal ma zá sát. Amennyi ben az el ér he tõ leg jobb tech ni ká ról ren del ke zés re álló in for má ci ók ezt le -
he tõ vé te szik, a fel ügye lõ ség dönt a KHV és EKHE el já rás össze von ha tó sá gá ról.

Az elõ ze tes vizs gá la ti el já rás ban ha tá roz za meg a fel ügye lõ ség az en ge dé lye zé si el já rás hoz be nyúj tan dó ké re lem rész -
le tes tar tal mi kö ve tel mé nye it.

Amennyi ben a te vé keny ség csak egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ra kö te le zett, az en ge dély ké rel mi 
do ku men tá ci ót a 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 8. szá mú mel lék le té nek elõ írásai sze rint kell össze ál lí ta ni.

A fel ügye lõ ség meg lé võ te vé keny ség ese tén a kör nye zet hasz ná lót az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély elsõ íz -
ben tör té nõ meg szer zé se ér de ké ben tel jes körû kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat el vég zé sé re kö te le zi.

A fe lül vizs gá lat el vég zé se so rán a Kvt.-ben meg ha tá ro zot ta kon túl a 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let elõ írásait is
al kal maz ni kell.

A teljes körû környezetvédelmi felülvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélykérelem tartalmi
követelményrendszerének összevetése

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 tok5

1.1. 1.1. A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot (a továb biak 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
 adatai (KÜJ szám mal),

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
 telepítési he lyé nek jel lem zõi
(KTJ szám mal és lé te sít mény
azo no sí tó szám mal)

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 je lö lé 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 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.
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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, illetve az ott
foly ta tott te vé keny ség és annak
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, illetve
tech no ló gi á ban fel hasz nált, va la -
mint az ott elõ ál lí tott anya gok,
illetve 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 ka is mer te té se

3. 3. A te vé keny ség foly ta tá sa so rán be kö vet ke zett, ille 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.

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 figye lembevételével,
ki emel ve az eset le ges or szág ha tá -
ron át ter je dõ ha tá so kat,

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.
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,
illetve 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 terv e van, annak 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.
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3.2. 3.2. Víz
A jel lem zõ víz hasz ná la tok, vízi mun kák és vízi lé te sít mé nyek, illetve 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.

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,

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 ipar i 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.

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.

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,

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.
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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 figye lembe véte lével,
ki emel ve az eset le ges or szág ha tá -
ron át ter je dõ ha tá so kat,

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. 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 annak 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, illetve üzem za var  miatt 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 17. §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel -
je sü lé sé re,
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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, illetve 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, illetve
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 figye lembe véte lével annak 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 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, illetve -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, illetve csök ken té sét
szol gál ják, kü lö nös te kin tet tel a
17. §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek tel je sü lé 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.

o) biz to sí ték adá si és cél tar ta lék
kép zés sel kap cso la tos, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott ada to -
kat.

Azon lé te sít mé nyek ese té ben,
ame lyek re nem vo nat ko zik az
1999. évi LXXIV. tör vény, mel lé -
kel ni ük kell az üzem biz ton ság ra
vo nat ko zó és ha vá ria ese tén meg -
te en dõ in téz ke dé sek be mu ta tá sát.

A 20. § (3) be kez dés ese té ben a
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott en ge dé lyek irán ti ké re lem
tar tal mi kö ve tel mé nye it.
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2. MELLÉKLET
A SZAKASZOS-MÁRTÓ TÛZIHORGANYZÁS JELENLEGI FOGYASZTÁSI

ÉS KIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEI

3. ábra: A sza ka szos (ál ta lá nos) tû zi hor gany zás anyag áram lá sa
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Szá mos té nye zõ be fo lyá sol ja egy ál ta lá nos tû zi hor gany zó mû szennye zõ anyag ki bo csá tá sát és anyag fo gyasz tá sát.
Az egyes üze mek kö zött kü lönb sé gek van nak: el té ré sek a hor gany zás ra ke rü lõ acé lok mi nõ ség e, da rab szá muk, alak juk
és fe lü le tük tisz ta sá ga kö zött és leg in kább; a hasz nált hor gany zó ká dak ban, a fû tés re hasz nált rend sze rek ben; a fo lya mat
me ne te és a re ge ne rá lás foka, illetve az új ra fel hasz ná lás fej lett sé ge te kin te té ben.

Az ál ta lá nos tû zi hor gany zás vár ha tó ha tá sai, a lég ne mû emisszió és a kü lön fé le hul la dé kok, a leg több eset ben kü lön -
fé le koc ká za ti osz tá lyok ba van nak so rol va. A szenny víz és a ki bo csá tás a vi zek be csök ke nõ prob lé ma, ugyan is ma már
le het sé ges egy tû zi hor gany zó üzem mû köd te té se szenny víz kép zõ dés nél kül is. [DK-EPA–93] Egy hul la dék víz ki bo csá -
tás ról  szóló finn je len tés sze rint, ká dak ból és el fo lyó vi zek bõl ki ke rü lõ tar ta lom, cink ese té ben 5–25 mg/l, a pH-ér ték pe -
dig 6–10 kö zött volt. [Com FIN] A víz ben levõ szennye zés ala csony ér té kei el le né re még is ma gas nak tart ják a fel szí ni
vi zek ben levõ hor gany mennyi sé gét.

A le ve gõt ter he lõ emisszi ós for rá sok: az elõ ke ze lés lé pé sei, de fõ leg a pá co lás mû ve le tei, a cink ol va dék fe lü le te, kü lö -
nö sen a be me rí tés kor és a hor gany zó kád, vagy egyéb be ren de zé sek égés te ré bõl el szí vott gá zok.

A tü zi hor gany zás so rán ke let ke zõ hul la dé kok és mel lék ter mé kek a cink tar tal mú ke mény hor gany és sa lak, va la mint a
fá radt ke ze lõ fo lya dé kok, va la mint az ezek kar ban tar tá sá ból szár ma zó isza pok. [DK-EPA–93] A mun ka da ra bok egyik
kád ból a má sik ba tör té nõ szál lí tá sa so rán, fo lya dék (sav, flux stb.) csep pek ke rül het nek egyik kád ból a má sik ba. A le csö -
pö gõ ve gyi anya go kat ál ta lá ban tál cá kon össze gyûj tik és vagy vissza for gat ják a rend szer be, vagy a hul la dék ként ke ze -
lik.

Tû zi hor gany zott acé lok tel jes ener gia fel hasz ná lá sa 300–900 kWh/ton na, mely nek fõ össze te võ jét a hor gany ol va dék
fenn tar tá sa te szi ki. [DK-EPA–93] A kö vet ke zõ fe je ze tek rész le tes in for má ci ó kat szol gál tat nak az anya gok fel hasz ná lá -
sá ról és ki bo csá tá sa i ról, az ál ta lá nos tû zi hor gany zás fo lya ma ta i nak jel lem zõ lé pé se i rõl.

Zsír ta la ní tás

A zsír ta la ní tó ol da tot zsír ol dó vegy szer és víz ke ve ré ké bõl ál lít ják össze. A ká dak üze mi hõ mér sék let re tör té nõ fel me -
le gí té sé hez szük sé ges ener gi át olaj- vagy gáz fû tés sel, illetve vil la mos ener gi á val biz to sít ják, az egyes üze mek he lyi
adott sá gai függ vé nyé ben. Szá mos eset ben a zsír ta la ní tó ká dak fû té sé hez egy hõ cse ré lõn ke resz tül vissza nyert hul la dék -
hõt hasz nál nak fel.

A zsír ta la ní tás ered mé nye ként ve gyi hul la dék, a zsír ta la ní tó kád ban ki ala ku ló iszap ke let ke zik. A ki me rült zsír ta la ní tó 
fo lya dék, hul la dék, mely nek mennyi sé ge függ a zsír ta la ní tás ra ke rü lõ acél mennyi sé gé tõl és a szennye zõ dés fo ká tól. Az
elõ zõek sze rint egy zsír ta la ní tó ol dat ma xi má lis üzem ide je szo ká so san 1–2 év. [ABAG] Más for rá sok alap ján a zsír ta la -
ní tó für dõ élet tar ta ma a 7 évet is el ér he ti. [Com EGGA], [Com2 EGGA]

A ki me rült zsír ta la ní tó für dõk nát ri um hid ro xi dot, kar bo ná to kat, szi li ká to kat, fe lü let ak tív anya go kat, sza bad és emul -
ge ált ola jo kat, va la mint zsí ro kat tar tal maz. A ki me rült sa vas zsír ta la ní tó ol da tok kü lön vált sza bad és emul ge ált ola jo kat,
zsí ro kat, híg sós avat és/vagy fosz for sa vat, emul zi ó kat és kor ró zió gát ló in hi bi to ro kat.

A ki me rült zsír ta la ní tó ol da to kat fi zi kai és ké mi ai adott sá ga ik  miatt meg fe le lõ en kell ke zel ni (ár tal mat la ní tó vál lal ko -
zá sok). Az emul zi ót két rész re oszt hat juk, olaj ban gaz dag és olaj ban sze gény fá zis ra.

A víz tar tal mú gyen gén ola jos ré sze ket to vább ke ze lik, míg az olaj ban gaz dag fá zi so kat al kal mas sza bá lyok sze rint ke -
ze lik. [ABAG]

Be vi tel/fo gyasz tás mér té ke

Zsír ta la ní tó vegy szer 0–4 kg/t

Víz 0–20 l/t

Ener gia 0–44,6 kWh/t

Ki bo csá tás/ki bo csá tás mér té ke

Faj la gos ki bo csá tás Kon cent rá ció

Ol dat és iszap1, 2 0–5,4 kg/t

Ola jos iszap3 0,16 kg/t

Ki me rült zsír ta la ní tó ol dat 1–2 kg/t

Meg jegy zés: for rás hely [EGGA5/98], [DK-EPA–93]
1 Ki me rült zsír ta la ní tó ol da tot tar tal maz
2 Rend sze rint 30–40% szi lárd anyag tar ta lom mal
3 Zsír ta la ní tó kád ból rend sze re sen le en ge dett iszap, egyet len üzem ada ta [ABAG]

1. táb lá zat: Zsír ta la ní tás kor fel hasz nált és ki bo csá tott anya gok
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Pá co lás
A pác ol da to kat HCl hí gí tá sá val ál lít ják elõ, me lye ket rend sze rint 28–32 tö meg % (vagy 320–425 g/l HCl) tö mény ség -

ben szál lí ta nak le. Az üzem ben hasz ná la tos tö mény ség ál ta lá ban 15 tö meg % (vagy kb. 160 g/l HCl). Egyes üze mek ben
még pác in hi bi tort is ada gol nak hoz zá. A sav át la go san fo gyasz tott mennyi sé ge kb. 20 kg/t ter mék, de ez függ a be vitt
acél mi nõ sé gé tõl is: míg ez a na gyon tisz ta fe lü le tû mun ka da ra bok nál na gyon ala csony (ke ve sebb, mint 10 kg/t), ad dig a
rozs dás mun ka da ra bok nál elég gé ma gas (el ér he ti a 40 kg/t ér té ket). A pá co ló für dõ ket rend sze rint kör nye ze ti hõ mér sék -
le ten mû köd te tik, azaz nem igé nyel nek fû tést. A zárt elõ ke ze lõ be ren de zés sel ren del ke zõ üze mek nél az ol dat hõ mér sék -
le tét meg emel he tik kb. 40 °C-ig. Eb ben az eset ben a pá co ló ká dat már fû te ni kell. A pá co lás nál még egyéb ener gia fo -
gyasz tás is fel me rül, úgy mint az üze mi se géd be ren de zé sek a szi vattyúk, da ruk mû köd te té se so rán, ám en nek mér té ke el -
ha nya gol ha tó. [EGGA5/98], [Com2 EGGA]

A pá co ló ká dak ból kü lön bö zõ mennyi sé gû HCl tá vo zik el – füg gõ en pác lé hõ mér sék le té tõl és kon cent rá ci ó já tól. Ez gõz -
pá ra for má já ban tá vo zik a lég tér be. El szí vást (pl. per emel szí vást), vagy az el szí vott le ve gõ tisz tí tá sát ál ta lá ban nem al kal -
maz zák, mi vel az üzem szel lõ zõ be ren de zé se ké pes a mun ka he lye ken, a HCl kon cent rá ci ó ját, a meg en ge dett ha tár ér ték
alatt tar ta ni. [ABAG] Spe ci á lis ese tek ben az elõ ke ze lés egy tel je sen zárt tér ben tör té nik, ahol a ma ga sabb sav hõ mér sék let -
tel üze mel nek. Ez egy le zárt tér, ahon nan a le ve gõt el szív ják, majd egy mo só be ren de zé sen ke resz tül át en ged ve tisz tít ják.

A pá co lás nál ke let ke zõ szennye zõ anya gok a ki me rült pác lé és az iszap. Az el hasz nált pác lé sza bad sav ból, vas-klo -
rid ból (140–170 g Fe/l), cink-klo rid ból, a pá colt acél öt vö zõ ele me i bõl, to váb bá pác in hi bi to rok ból áll. Ahol a vissza ma -
ra tást és a pá co lást ugyan ab ban a kád ban vég zik, ott ma gas vas és hor gany tar tal mú ke vert pác lé ke let ke zik. Amennyi ben
a zsír ta la ní tást is a pá co ló kád ban vég zik el, ak kor az ol dat ban még sza bad és emul ge ált olaj és zsír is je len van. Egy át la -
gos ki me rült pác lé ké mi ai össze té te lét a 3–2. táb lá zat mu tat ja be.

Pá co lás Pá co lás (vissza ma ra tás sal)

Vas (mint FeCl2)
1 < 180 g/l < 180 g/l

Hor gany 5–10 g/l2 20–40 g/l

HCl (sza bad sav) 30–50 g/l 30–50 g/l

Pác in hi bi tor Kb. 50 ppm (1 l in hi bi tor 20 m3 pác lé hez)

Olaj, zsír, fe lü let ak tív anya gok n. a. (zsír ta la ní tó ká dak ból to vább hor dott szennye zõ dés)

Meg jegy zés: for rás hely [ABAG]
1 FeCl3 és FeCl2 ará nya kb. 1:50 [ABAG] míg [Com DK] je len té se sze rint FeCl2:FeCl3 ará nya < 1:1000
2 Az új ra hasz no sí tás sal fog lal ko zó vál la la tok elõ írásai rend sze rint szi go rúb bak.

2. táb lá zat: Ki me rült pác lé össze té te li ha tá rai

Be vi tel/fo gyasz tás mér té ke

Só sav1 9,2–40 2 kg/t

In hi bi tor 0–0,2 kg/t

Víz3 0–35 l/t

Ener gia4 0–25 kWh/t

Ki bo csá tás/ki bo csá tás mér té ke

Faj la gos ki bo csá tás Kon cent rá ció

Ki bo csá tás a le ve gõ be:
Só sav gõz
Por

0,1–5 mg/m3

1 mg/m3

Sav hul la dék és iszap5, 6, 7 10–40 l/t

Ki me rült pác lé

Meg jegy zés: for rás hely [EGGA5/98], ki vé ve a: [DK-EPA–93]
1 A fo gyasz tás 30%-os HCl-ra ér ten dõ.
2 [Flem BAT] ada tai sze rint, 70 kg/t ér té kig ter jed, de a sav tö mény sé gé nek fel tün te té se nél kül.
3 A tar to mány alsó ha tá ra olyan ese tek re vo nat ko zik, ame lyek ben a sa vat ala cso nyabb, vagy köz vet le nül a fel hasz -
ná lá si tö mény ség ben (~ 16%) szál lít ják.
4 A sav me le gí té sé hez szük sé ges ener gia mennyi sé ge, zárt elõ ke ze lõ egy sé gek ese té ben.
5 Ma gá ban fog lal ki me rült pác le vet is.
6 Az el hasz nált pác ol dat 140 g Fe/l tar ta lom mal, FeCl2 for má já ban.
7 Sav szennye zés DK sze rint, 15 ... 50 kg/t. [DK-EPA–93]

3. táb lá zat: Pá co lás hoz fel hasz nált és ki bo csá tott anya gok
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Vissza ma ra tás
A vissza ma ra tás ra ke rü lõ füg gesz tõ esz kö zök, le mi nõ sí tett ter mé kek, vagy új ra hor gany zás ra ke rü lõ mun ka da ra bok

mennyi sé ge ál ta lá ban 1–15 kg/t.
A vissza ma ra tást ál ta lá ban só sav ol dat ban vég zik, mely nek re ak ció ké pes sé ge ha son ló a pá co lás nál hasz nált ol da té -

hoz, de ki sebb a ben ne levõ só sav kon cent rá ci ó ja. Egyes üze mek ben erre a cél ra a rész ben már ki me rült pác le vet hasz nál -
ják, vagy ma gát a ren des pác ol da tot, mely eset ben – mint ar ról ké sõbb szó lesz – szá mos kör nye ze ti hát ránnyal kell szá -
mol ni.

A vissza ma ra tás so rán szin tén ke let ke zik sav hul la dék, de a pá co lás tól el té rõ össze té tel ben. Amennyi ben a vissza ma -
ra tást a tény le ges pác kád tól el kü lö ní tett ol dat ban vég zik, ak kor a cink-klo rid men tes lesz a vas-klo rid szennye zõ dés tõl,
mely a pá co ló kád ban ke let ke zik. Ez az ol dat az után új ra fel hasz nál ha tó lesz a fe lü let ak ti vá lás hoz szük sé ges flux ké szí té -
sé hez (cink-am mó ni um-klo rid). [Com FIN], [Com2 EGGA]

A vas-klo ri dot és cink-klo ri dot tar tal ma zó ol dat, mely a kom bi nált pá co ló és vissza ma ra tó ká dak nál ke let ke zik, a mû -
trá gya gyár tás nál hasz nál hat ják fel. Bár gon do san kell el jár ni, ami kor Zn-t jut ta tunk a ter mõ föl dek re, és fi gye lem mel kell 
len ni arra, hogy a tör vény ál tal elõ írt ha tár ér té ket ne lép jük túl. [Com FIN], [Com2 UK Galv]

Vissza ma ra tás

Vas (mint FeCl2) < a hor gany 10%-ánál1

Hor gany (mint ZnCl2) 160–200 g/l

Só sav (sza bad sav) < 10 g/l

Pác in hi bi tor Kb. 50 ppm (1 l in hi bi tor 20 m3 pác ol dat hoz)

Olaj, zsír, fe lü let ak tív anya gok n. a. (zsír ta la ní tó ká dak ból át hor dott szennye zés)

Meg jegy zés: for rás hely [ABAG]
1 Az új ra hasz no sí tás sal fog lal ko zó cég elõ írása csak pác in hi bi to rok al kal ma zá sá val ér he tõ el.

4. táb lá zat: Ki me rült vissza ma ra tó ol dat össze té te li ha tá rai

Be vi tel/fo gyasz tás mér té ke

Só sav
Víz1

0–6
0–7

kg/t
l/t

Ki bo csá tás/ki bo csá tás mér té ke

Faj la gos ki bo csá tás Kon cent rá ció

Ki me rült vissza ma ra tó ol dat2 1,2–15 kg/t

Meg jegy zés: for rás hely [EGGA5/98]
1 A pá co lás tö mény sé gé nek be ál lí tá sá hoz.
2 Pél da az össze té tel re: Zn 200 g/l, vas 130 g/l, 10 g/l [DK-EPA–93]

5. táb lá zat: A ki bo csá tás össze té te le a ki me rült vissza ma ra tó ol dat ból

4. Flu xo lás

A fe lü let ak ti vá ló ol dat flux só ból (rend sze rint ZnCl2 + NH4Cl) és bi zo nyos mennyi sé gû víz bõl áll a meg fe le lõ tö mény -
ség nek meg fele lõen. A flux (fo lyasz tó szer) ké szí té sé nél az am mó ni um-klo ri dot (NH4Cl) rész ben, vagy tel jes egész ben
ká li um-klo rid dal (KCl) is he lyet te sít he tik. A leg több eset ben az ol dat üzem ben tar tá sá hoz hõ ener gi át hasz nál nak, me lyet 
egyes üze mek ben hul la dék hõ hasz no sí tá sá ból nyer nek.

A flux für dõ bõl emisszió út ján a le ve gõ be ke rü lõ szennye zõ dést el ha nya gol ha tó nak te kin tik, mi vel az ol dat nem tar -
tal maz illó össze te võ ket, mi vel a ki bo csá tott gõz dön tõ rész e víz gõz. A flu xo lá si mû ve let alatt ke let ke zõ hul la dé kok, ki -
me rült ak ti vá ló szert és isza pot tar tal maz. [DK-EPA–93]

Az a flu xos für dõ, me lyet fo lya ma to san nem re ge ne rál nak, el hasz ná ló dik, és fo ko zot tan el szennye zõ dik vas sal és sav -
val. Ezek az el hasz ná ló dott ol da tok (a flux anyag tól füg gõ en) am mó ni um-klo ri dot, cink-klo ri dot és/vagy ká li um-klo ri -
dot tar tal maz nak. Az el hasz nált fe lü let ak ti vá ló ol dat meg újí tá sa vi szony lag egy sze rû. Né hány eset ben a hasz nált ol da tot
a flux gyár tó ja szál lít ja el. [Com EGGA], [Com2 EGGA]

Be vi tel/fo gyasz tás mér té ke

Flux vegy szer 0–3 kg/t

Víz1 0–20 l/t

Ener gia kWh/t
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Ki bo csá tás/ki bo csá tás mér té ke

El hasz nált flux 1–6 kg/t

Hul la dék víz és iszap1 0–20 l/t

Vas-hid ro xid iszap2

Meg jegy zés: for rás hely [EGGA5/98]
1 A tar to mány alsó ha tás ra ned ves el já rás nál
2 ál lan dó flux ol dat re ge ne rá lás nál

6. táb lá zat: A flu xo lás anyag fel hasz ná lá sai és ki bo csá tá sai

A szá rí tó ke men cék, me lyek a flux ká dat kö ve tik, a le ve gõ fû té sé re ener gi át hasz nál nak fel.
Eh hez a fû té si ener gi át rész ben, vagy tel je sen hor gany zó kád tól a füst csa tor nán ke resz tül ér ke zõ füst szol gál tat ja.

A szá rí tó ból ned ves le ve gõ ke rül a lég tér be (a gyárt má nyok bel sõ/vagy kül sõ fe lü le té rõl), mely klo ri do kat ra gad ma gá -
val. A mun ka da ra bok fe lü le té rõl a szá rí tó ba le cse pe gõ fe les le ges flux a szá rí tó al ján kris tá lyos for má ban össze gyû lik,
amit idõ kö zön ként ki emel nek. Ahol nagy ven ti lá to ro kat al kal maz nak a le ve gõ ke ring te té sé re a szá rí tó ke men cék ben, ott
je len tõs mér té kû elekt ro mos ener gia fo gyasz tás lép het fel, illetve ez zaj ter he lést is okoz hat. [Com2 EGGA]

Öb lí tés I+II.
Az ál ta lá nos tû zi hor gany zó üze mek át la go san 0–20 l/t hor gany zott ter mék re ve tí tett öb lí tõ vi zet hasz nál nak fel, ami

ugyan olyan mennyi sé gû szenny víz nek és iszap nak fe le l meg. [EGGA5/98]

Tû zi-már tó hor gany zás
A már tá si fo lya mat hoz hasz nált leg fon to sabb nyers anyag a fém be vo nat alap anya gát ké pe zõ hor gany. Az át la gos fel -

hasz ná lás 75 kg/t, hor gany zott acél tö me gé re ve tít ve. A Zn fo gyasz tás ext rém ér té ke it (ala csony v. ma gas) a meg mun ká -
lan dó mun ka da rab alak já nak és a be vo nat mi nõ sé gé nek tu laj do nít juk. A Zn fo gyasz tás ter mé sze te sen ará nyos a be vont
fe lü let nagy sá gá val és a ré teg vas tag ság gal. [EGGA5/98]

Gáz-, vagy olaj tü ze lés, illetve elekt ro mos ener gia szük sé ges a hor gany meg ol vasz tá sá hoz, illetve a hor gany für dõ hõ -
mér sék le té nek fenn tar tá sá hoz.

Itt a leg fon to sabb lég szennye zõ for rás maga a tû zi hor gany zó kád. A be me rí tés fo lya ma ta so rán ugyan is gáz, gõz és
szennye zõ ré szecs kék ke ve ré ke szál l fel a hor gany für dõ rõl, mely, mint fe hér füst lát ha tó. Az al kal ma zott flux anyag tól
füg gõ en, ki bo csá tott szennye zõ dé sek rend kí vül fi no man szub li mált és el gõ zö lög te tett ré szecs ké ket, be le ért ve klorid-
 ionokat, am mó ni át és hor ganyt, va la mint hor gany-oxi dot, am mó ni um-klo rid és cink-klo rid ve gyü le te ket tar tal maz.

A ki bo csá tott szennye zõ dé sek mennyi sé ge és faj tá ja függ a flux anyag össze té te lé tõl, va la mint a hor gany zás ra ke rü lõ
ter mé kek ál tal meg ha tá ro zott to váb bi hoz zá adó dó té nye zõk tõl (jel leg, da rab szám, fe lü let nagy sá ga/mi nõ ség e) és a mun -
ka da ra bok elõ ke ze lé sé tõl (zsír ta la ní tás, pá co lás, öb lí tés, szá rí tás). Egyes for rá sok sze rint, ezek nek a hig ro szko pi kus ré -

szecs kék nek a mé re te igen ki csi, több nyi re < 1 mm. Míg más ta nul má nyok sze rint, az át la gos ré szecs ke mé ret 30 mm volt

és azok nak csak 5%-ának mé re te 1 mm alat ti. [Com2 FIN]
Az acél anya gok hor gany zá sa kor fel lé põ emisszió le be gõ ré szecs ké i nek diszt ri bú ci ó já ra vo nat ko zó, mos ta ná ban meg -

je lent ta nul má nyok sze rint az egész ség re nincs ki ha tá sa az emisszió szem cse mé re té nek ill. az emisszió mennyi sé gé nek,
mely a ke ze lõ ket éri a hor gany zá si fo lya mat so rán. A vizs gá la tok azt mu tat ják, hogy a ke ze lõk sze mé lyes ki tett sé gét mu -
ta tó ada tok ala cso nyak a mennyi sé get te kint ve (kü lö nö sen a ke vés bé füs tö lõ flux tí pu sok ese tén), va la mint azt, hogy az
1 mik ron nál ki sebb ré szecs kék mennyi sé ge kö ze lí tõ leg azo nos a ha gyo má nyos és a ke vés bé füs tö lõ flux faj ták hasz ná la ta 
so rán. [Piat 19.9]

A tel jes mennyi ség 10%-ánál ke ve sebb, azaz ke ve sebb mint 1,5 mg/m3 az 1 mik ron nál ki sebb ré szecs kék mennyi sé ge.
Össze fog lal va az egész ség ügyi szem pont ból nem je len t prob lé mát.
A füst kép zõ dés köz el ará nyos a flux fo gyasz tás sal. Né hány vizs gá lat azt mu tat ta, hogy 2 kg/t flux fel hasz ná lás ese tén a 

por ki bo csá tás 0,2 és 0,3 kg/t kö zött van, míg a por ki bo csá tás 4 kg/t flux fel hasz ná lás ese tén kb. 1,2 kg/t. A por kon cent rá -
ció a szá raz hor gany zás so rán kép zõ dõ nyers füst ben gyak ran, több mint, 100 mg/m3. Ned ves hor gany zás ese tén ezek az
ada tok még ma ga sab bak a ti pi kus ha tár 80–180 mg/m3. Ha a zsír ta la ní tás nem elég sé ges, elõ for dul hat, hogy olaj v. zsír
ke rül a hor gany zó kád ba és ala csony hõ mér sék le ten elég. Eb ben az eset ben a szûrt por, tar tal maz hat akár 10% zsírt és
 dioxinokat is. [ABAG], [DK-EPA–93], [Gal va94–1], [Com EGGA]

A füst gázt tisz tít hat ják zsá kos szû rõ vel, mely nek ered mé nye fil ter por kép zõ dés, vagy tisz tít hat ják mo só to rony ban,
mely nek szenny vi zét nor mál ke re tek kö zött ke ze lik. A por mel lett kis mennyi ség ben gáz hal maz ál la po tú össze te võ, ún.
hid ro gén-klo rid és am mó nia is el nye le tés re ke rül het, mely a flu xá ló szer bom lá sá ból szár ma zik. [Com2 UK Galv] Eh hez
még hoz zá adó dik a hor gany zó kád fû té sé nél, a ke men cé nél ke let ke zõ ter mé kek, mint CO, CO2 és NOx (olaj tü ze lés nél
 pedig, SOx). Égés le ve gõ ven ti lá to rok és égõ fe jek zajt okoz hat nak. [DK-EPA–93], [Com2 EGGA]
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A tû zi hor gany zás nál szi lárd mel lék ter mé kek ke let kez nek, mint ke mény hor gany és hamu, illetve ki fröccse nõ anya -
gok. A ke mény hor gany (vagy más né ven sa lak) a fo lya ma to san gya rap szik a hor gany ol va dék ban, el sõ sor ban a mun ka -
da ra bok be me rí té se kor ke let ke zik, to váb bá a kád fa lá ról vá lik le (a vas és az ol vadt hor gany kö zöt ti re ak ció ter mé ke),
illetve a pá co ló kád ból a flux ba hor dott vas-sók re ak ci ó já nak ered mé nye. Amennyi ben nagy mennyi ség ben össze gyû lik
a kád al ján, idõ kö zön ként ki kell emel ni. Ma gas hor gany kon cent rá ci ó ja  miatt (95–98%) szi lárd alak ban el szál lít ják és
vissza nye rik be lõ le a hor ganyt.

A hor gany hamu ala cso nyabb sû rû sé gû anyag, a hor gany ol va dék te te jén úszik, el sõ sor ban hor gany-oxi dot és hor -
gany-klo ri dot tar tal maz, he lyen ként alu mí ni um-oxi dot is, mely a für dõ öt vö zé sé re szol gál. A ha mut, mi e lõtt a mun ka da -
ra bo kat ki eme lik a fém ol va dék ból, le húz zák a für dõ fel szí né rõl, mellyel ál ta lá ban nagy mennyi sé gû hor ganyt visz nek ki
a kád ból. Hor gany kon cent rá ci ó ja 40 és 90% kö zöt ti és fon tos alap anya ga a má sod la gos-hor gany hasz no sí tó ipar ág nak.
[ABAG], [Com2 Wed ge], [Com2 FIN]

Idõ rõl idõ re ki sebb mennyi sé gû hor gany fröccsen ki a fém ol va dék ból, annak kö vet kez té ben, hogy a mun ka da ra bok
fe lü le té rõl a ned ves ség he ves gõz fej lõ dést okoz, és az ki rö pí ti a hor ganyt. Több nyi re oda ta pad nak a füst el szí vó be ren de -
zés hez (ha van ilyen), mely bõl el tá vo lít ják és a fé mes össze te võ i ket vissza nye rik. [Com EGGA] A ki fröccsent hor gany
köz vet le nül vissza ke rül a hor gany zó kád ba, vagy vissza nye rés re kül dik. Ez tar tal maz hat Zn oxi dot és/vagy szennye zõd -
het az üze mi pa do zat ra való ke rü lés so rán, ha a hor gany zó kád nem fe dett. [ABAG]

Be vi tel/fo gyasz tás mér té ke
Hor gany 20–200 kg/t(1)

Vissza nyert hor gany (hor gany hamu) 0–15 kg/t
Ener gia(2) 180–1000 kWh/t
Ki bo csá tás/ki bo csá tás mér té ke

Faj la gos ki bo csá tás Kon cent rá ció
A hor gany zó kád tól el szí vott gáz(2)

(el szí vók, bú rák, bur ko la tok stb.)
1500–23 000(3) m3/t

Ki bo csá tás a le ve gõ be a hor gany zó kád tól:a

Por
Hor gany
Só sav
Ólom

400–600 g/t

el ha nya gol ha tó

10–100 (4) mg/m3

2–20(5) mg/m3

1–2 mg/m3

Hamu 4–25 kg/t
Sa lak (ke mény hor gany) 5–30 kg/t
Égés gáz: (NOx, CO/CO2, SO2) 500–3250 m3/t
Fil ter por(6) 0,1–0,6 kg/t
Meg jegy zé sek: for rás hely [EGGA5/98], ki vé ve a: [DK-EPA–93]
1 Rend kí vül ma gas Zn fo gyasz tás itt az igen kis mé re tû mun ka da ra bok nak tu laj do nít ha tó, mint pl. csa va rok.
Át lag ér ték: 73,4 kg/t.
2 Itt rend sze rint nem al kal maz nak tisz tí tást, a ké mé nyen ke resz tül tá vo zik.
3 DK ál tal szol gál ta tott egyes ada tok sze rint ez 20 000–40 000 m3/t.
4 Más for rá sok sze rint 1–3 mg/m3 [Flatt/Knupp]
5 DK egy pél dát ad meg olyan kézi gyár tó sor ra, ahol 60 mg/m3 a hor gany kon cent rá ció, me lyet 1500 m3/h áram lá si
mennyi ség nél mér tek [DK-EPA–93]
6 A fo gyasz tás a flux anyag tól függ, de alap ve tõ en az am mó ni um-klo rid, hor gany-klo rid és eset leg Al, Fe és szer ves
ve gyü le tek.

7. táb lá zat: A hor gany zó kád fo gyasz tá si és ki bo csá tá si ada tai

Utó ke ze lés

Csõ hor gany zás
A fe les le ges hor gany el tá vo lí tá sa a csõ fel szí né rõl tör tén het sû rí tett le ve gõ vel v. víz su gár ral, mely Zn és Zn-tar tal mú

po rok ki bo csá tá sát ered mé nye zi.
A gõz nyo más vál ta ko zá sa zaj kép zõ dés sel jár hat. Ezért a hor gany le fú vást egy hang szi ge telt tér ben kell vé gez ni.
Azok ban az ese tek ben, ami kor a mun ka da ra bok gyors le hû té se el ke rül he tet len, a víz fel hasz ná lás 10 l/t ér té kig ter jed,

hor gany zott acél ra ve tít ve. A víz rész ben el pá ro log, rész ben új ra hasz no sít ják a für dõk kon di ci o ná lá sá ra.
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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
44/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Cell dö mölk K-45 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 Cell dö mölk Vá ros
Ön kor mány za ta (9500 Cell dö mölk, Szent há rom ság tér 1.)
tu laj do ná ban álló és Cell dö mölk Vá ros gond nok sá ga
(9500 Cell dö mölk, Te mes vár u. 16.) üze mel te té sé ben mû -
kö dõ Cell dö mölk K-45 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ
(für dé si célú) fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (593-2/Gyf/2006.).

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
45/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Kál K-22 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 For tu nis si mo KFT
(2235 Men de, Tol di köz 2/a.) tu laj do ná ban álló és üze -
meltetésében mû kö dõ Kál K-22 OKK szá mú kút vi zé nek
bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban – „Káli” 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 (659-2/Gyf/2006.).

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
46/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Li pót K-7 OKK szá mú kút el is mert ás vány vi zé nek
ivá si és pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ra vo nat ko zó

en ge dé lyé nek vissza vo ná sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi
és Gyógy für dõügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Li pó ti Ter mál für dõ 

KFT (6728 Sze ged, Vá gány u. 3.) tu laj do ná ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Li pót K-7 OKK szá mú kút el is -
mert ás vány vi zé nek ivá si és pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ra
vo nat ko zó en ge dé lyét vissza von ja (599/Gyf/2006.). A kül sõ
(für dé si célú) fel hasz ná lás ra vo nat ko zó en ge dé lye vál to -
zat lan.

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
47/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye

Cser ke szõ lõ B-31 OKK szá mú kút 
el is mert ás vány vi ze törzskönyvének meg újí tá sáról

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 Ak va pol KFT
(2151 Fót, Bá nya u. 17.) tu laj do ná ban álló és az Ak va cser ke 
KFT (5465 Cser ke szõ lõ, For rás u. 14.) üze mel te té sé ben
mû kö dõ Cser ke szõ lõ B-31 OKK szá mú kút vi zé nek ki zá -
ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban – „Cser ke Kin cse” 
el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz -
ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (329/Gyf/2006.).

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
48/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye

Har kány B-66 OKK szá mú kút 
el is mert ás vány vi ze törzs köny vé nek meg újí tá sáról

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 Har kány Vá ro si
Ön kor mány zat (7815 Har kány, Kos suth La jos u. 2.) és a
Ba ra nya Me gyei Ön kor mány zat (7621 Pécs, Széche -
nyi tér 9.) tu laj do ná ban álló és a Har ká nyi Gyógy für dõ
Zrt. (7815 Har kány, Kos suth La jos u. 7.) üze mel te té sé ben
mû kö dõ Har kány B-66 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ
(ivá si célú) fel hasz ná lás ban – „Har ká nyi víz” el ne ve zés sel –
a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát to vább -
ra is en ge dé lyez te (93/Gyf/2006.).
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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
49/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Mú csony K-74 OKK szá mú kút gyógy vi ze

törzs köny vé nek meg újí tá sáról

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 Bor so da qua Ás -
vány víz KFT (2142 Nagy tar csa, Gesz te nye sor út 3.) tu laj -
do ná ban és üze mel te té sé ben lévõ Mú csony K-74 OKK szá -
mú kút vi zé nek bel sõ (ivá si célú) fel hasz ná lá sá nál – „Bor -
so di Víz” el ne ve zés sel – a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la -
tát tovább ra is en ge dé lyez te (295/Gyf/2006.).

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
50/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Bu da pest III. B-47 OKK szá mú kút vi zé nek 
el is mert ás vány víz meg ne ve zé sét en ge dé lye zõ

határozat mó do sí tá sáról

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 BUSZESZ Zrt.
(1033 Bu da pest, So rom pó u. 1.) tu laj do ná ban és üze mel te -
té sé ben lévõ Bu da pest III. B-47 OKK szá mú kút vi zé nek 
bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban – „Nor bi Aqua
Gyé mánt” el ne ve zés he lyett „Ó BU DAI 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 (585/Gyf/2006.).

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
51/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
az érdi Ter mál Ho tel Li get Gyógy für dõ és Szál ló

szá má ra gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lye zõ 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 Ato mi um KFT
(2030 Érd, Ró mai u. 9.) fenn tar tá sá ban és üze mel te té sé ben 
mû kö dõ érdi Ter mál Ho tel Li get Gyógy für dõ és Szál ló
szá má ra a gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lye zõ ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét mó do sí tot ta,
mely sze rint a gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás szem -
pont já ból a he lyi ka te gó ri á ból a kör ze ti ka te gó ri á ba
so rol ta át (465/Gyf/2006.).

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
52/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye

Esz ter gom B-5 OKK szá mú kút el is mert
ás vány vi zé nek bel sõ (ivá si) célú fel hasz ná lás ra

vo nat ko zó en ge dé lyé nek vissza vo ná 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 Esz ter gom Vá ros
Ön kor mány za ta (6728 Sze ged, Vá gány u. 3.) tu laj do ná -
ban álló Esz ter gom B-5 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ
(ivá si célú) fel hasz ná lás ra vo nat ko zó en ge dé lyét vissza -
von ja (718/Gyf/2006.). 

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
53/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye

Ta ta bá nya B-26 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 Ta ta szén KFT
(2800 Ta ta bá nya, Ta tai út 3.) tu laj do ná ban álló és üze mel -
te té sé ben mû kö dõ Ta ta bá nya B-26 OKK szá mú kút vi zé nek 
bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban – „GALLA
AQUA” 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 (481-3/Gyf/2006.).

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
54/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye

Mes te ri K-8 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 Mes te ri Ter mál
KFT (9551 Mes te ri, Kos suth u. 49.) fenn tar tá sá ban álló és
üze mel te té sé ben mû kö dõ Mes te ri K-8 OKK szá mú kút vi -
zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá nál – „Her te len dy
Mik lós” el ne ve zés sel – a gyógy víz meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lyez te (354-7/Gyf/2006.).
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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
55/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Ti sza új vá ros K-77 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 Ti sza szolg 2004
KFT (3580 Ti sza új vá ros, Ti sza út 2/a.) fenn tar tá sá ban álló 
és üze mel te té sé ben mû kö dõ Ti sza új vá ros K-77 OKK
szá mú kút vi zé nek kül sõ (für dé si célú) fel hasz ná lá sá nál
– „Ti sza 2006” el ne ve zés sel – a gyógy víz meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (261-6/Gyf/2006.).

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
56/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Barcs B-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 Barcs Vá ros Ön kor -
mány za ta Vá ros gaz dál ko dá si Igaz ga tó sá ga (7570 Barcs, 
Szé che nyi u. 48.) tu laj do ná ban álló és üze mel te té sé ben
mû kö dõ Barcs B-37 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ (für -
dé si célú) fel hasz ná lás ban a ter mé sze tes ás vány víz meg -
ne ve zés hasz ná la tát – „Bar csi ás vány víz” el ne ve zés sel –
en ge dé lyez te (499-4/Gyf/2006.).

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
57/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
az Agár di Ter mál és Gyógy 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 Gár dony Vá ros
Ön kor mány za ta (2483 Gár dony, Sza bad ság út 20-22.)
fenn tar tá sá ban lévõ és a Vá ros gaz dál ko dá si és Tu risz ti -
kai Zrt. (2484 Agárd, Gár do nyi Géza u. 34-38.) üze mel te -
té sé ben mû kö dõ Agár di Ter mál für dõ szá má ra – „Agár di
Ter mál és Gyógy für dõ” el ne ve zés sel – a gyógy für dõ
intéz mény meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te
(357-6/Gyf/2006.).  A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás
szem pont já ból or szá gos 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
58/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Kecs ke mét K-785 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 Bács víz Zrt.
(6000 Kecs kemét, Izsá ki út 13.) tu laj do ná ban álló és üze -
mel te té sé ben mû kö dõ Kecs ke mét K-785 OKK szá mú kút
vi zé nek bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz ná lás ban – „Hí rös
ás vány víz” 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 (643-2/2006.).

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
59/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
Len gyel tó ti B-22 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 Sem sey Ottó
(8693 Len gyeltóti, Rá kó czi F. u. 16.) vál lal ko zó tu laj do -
ná ban álló és üze mel te té sé ben mû kö dõ Len gyel tó ti B-22
OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ, pa lac ko zá si célú fel hasz -
ná lás ban – „Tó ti-Aqua ás vány víz” 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
(658-2/2006.).

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
60/2006. (EüK. 2007/3.) Gyf.

köz le mé nye
a bé kés csa bai Ár pád Gyógy- és Strand 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 Bé kés Me gyei Víz -
mû vek Rt. (5600 Bé kés csa ba, Do bo zi út 5.) fenn tar tá sá -
ban lévõ és üze mel te té sé ben mû kö dõ bé kés csa bai Ár pád
Für dõ szá má ra – „Bé kés csa bai Ár pád Gyógy- és Strand -
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 (538-2/Gyf/2006.). 

A gyógy für dõt a gyó gyá sza ti el lá tás szem pont já ból he lyi
ka te gó ri á ba so rol ta.
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Tá jé koz ta tó

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium tá jé koz ta tó ja Ma gyar or szág er dõ ál lo má nyá nak fõbb ada ta i ról*

Cik kek, ta nul má nyok

Dr. Pé ter Ju dit: Jogi kér dé sek a hul la dék ke ze lé si köz szol gál ta tá si díj hát ra lék adók mód já ra tör té nõ be haj tá sa
 kapcsán**

 * A tá jé koz ta tó tel jes szö veg e a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si  Értesítõ 2007. feb ru ár 23-i 3. szá má ban je len t meg.
** A cikk tel jes szö veg e a Ma gyar Jog 2007. feb ru á ri szá má ban je len t meg.
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.), www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1344 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.1018 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




