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környezethasználati engedélye

HATÁROZAT
1.

Engedélyes megnevezése, azonosítók

1.1

Engedélyes megnevezése: VT Metal Alkatrészgyártó,
Kereskedelmi Kft. - a továbbiakban Engedélyes.

1.2

Engedél yes székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

1.3

Stati sztikai azonos ító jele: 11 110282-3430-113-07

1.4

A te le;'.)hcly, illetve a létesítmény cí me, amelyre az engedé ly vonatkozik: 8000
Székesfehérvár, Berényi út 72- 100., (2762/2 hrsz.) - a továbbiakban Telephely.

1.5

A Telephely létesítményeinek EOV koordinátái:
Ga lván üzem: X: 603463 , Y: 207429
T ec hnológiai szennyv íztisztító mü: X: 603875, Y: 207400
Veszélyes hulladék ü;,emi gy űjtőhe l y: X: 603525, Y: 207625

1.6

Környezet\'\~dc Imi Cgyfél Jel: l 002560 19

1.7

Környczctvédelrni Területi Jel: 100298401

Telefon: (22) 5 14-300
Telefa x: (22) 313-56-l

Szolgáltató

Székesfehérvár , llosszlisétatér l.
l~ gyfé bi;o l gá l a t: (22) 514-J 10
Ügyfolfogadási 1cJö:
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137Kthjiik, hogy "ál11.1-z11kba11 liiv111ko~zr11111k a~ ik1r11ószám1111lm1!
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2.

Az engedélyezett tevékenység

2. 1

Engedé lyes részére jelen határozatomban fogla lt feltételekkel,
egységes környezethasználati e ngedélyt adok

2.2

-

fémeknek elektrolitikus és kémiai folyamatokkal történő felületi
kezelésére szolgáló létesítményre, ahol az összes kezelőkád térfogata
meghaladja a 30 m 3-t, a környezeti hatásv izsgá lati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XTl.25.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R. ) 2. szá mú mellékletének 2.6 pontja
alapján,

-

va lam int a víztisztító műben folytatott 10 tonna/na p kapacitás feletti
veszélyes hull adék ártalmatlanítási tevékenységr e a R. 2. számú
mellékletének 5. l pontja alapján.

Az egységes környezethasználati engedély megadásáva l egyidej(íleg az
Engedélyes által kére lmezett tevékenységekre vonatkozóan - kü lön jogszabályban
meghatározottak szerint - megadottnak tekintem az alábbiakat:
2.2.1

A meglévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetési
engedélyeit, a határozat 3. számú mellékletében meghatározott kibocsátási
határértékek e l őírásával , a 4. számú melléklet szerinti üzemeltetési
fe ltételekkel, a határozat 9. pontjában szerep lő előírá so k betartásával.

2.2.2

A veszélyes hulladékok kezelésének (b egyű,jtés, e l ő k eze lés,
ártalmatlanítás) engedélyét, a határozat 10.1 , 10.2 és 10.3 pontjában
meghatározott fajtájú és menny i ségű veszélyes hull adékokra, a 10.4, 10.5
és 10.6 pontban meghatározott kezelési technológiával, az engedélyben
szereplő előírások betartásával.

2.2.3

A sze nnyező anyag elhelyezésének engedélyét, a határozat 3.7 .1
pontjában meghatározott szennye ző anyagokra, a 3. 7.2 pontban
műszaki
védelemmel
rendelkező
savkcrtben,
meghatározott
vegyszertáro lóban és a galvánsorok kádjaiban történő elhelyezésére.

2.2.4

A szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítását.

2.2.5

A zaj kibocsátási határérték megállapítását.

2.2.6

Az egyedi hulladékgazdálkodási terv jóvá hagyását.

2.3

Az egységes környezethasználati engedély 2018. december 31 -ig érvényes.

2.4

Az engedélyezett tevékenységet a környezetvédelmi felü lvizsgálatra, a veszé lyes
hulladékok kezelésére irányadó jogszabály előírásaira, valamint a7 e l érhető
legjobb technika ben1utatására irányadó szabályok szerint fe lül kell vizsgálni és
az erről készült környezetvédelmi feli.ilvi zsgálati dokumentációt 2013.
december 31-ig a Fe lügyelőségre be kell nyújtani. A felül vizsgálati
dokumentáció alapján a Felügyelőség elvégzi az egységes környezethasználati
engedélyben foglalt követelmények és előírások felülv izsgálatát.

3.

A telephelyre és az engedélyezett
vonatkozó általános adatok

3. 1

A telephelyen található létesítmények:

3.2

tevékenységre

3.1. l

Galván üzem
Az üzem épülete egy 2730 m2 alapterületű kétszintes, szigetelt beton
aljzattal rendelkező vasbetonvázas téglaépület, mely pincéből és
földszinti üzemcsarnokból áll. A:z épület föld szinti részében a
technológi ai helyi ségek mellett raktárak, irodák, szociális helyiségek
találhatók. A pince részben a különböző vezetékek íökapcsolói ,
gyűjtőtartályok, raktárrészek és az üzemcsarnokok lcvegőcseréjét végzö
ventillátorok találhatók.

3.1.2

Technológiai szennyvíztisztító mü
2
A víztisztító rnü egy 648 m a lapterületű vasbeton elemekből álló
csarnoképület. A csarnok nagyobb részét elfoglalja a több tartályból és
nagyobb egységekből álló szennyvíztisztító rendszer. Egy kisebb,
kétszintes, több helyiségből álló részében találhatók az öltözők, a
szociális he lyiségek, valamint az irodák és laborhelyiségek.

3. 1.3

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
A veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló veszélyes hulladék üzemi
gyűjtőhely 1787,36 m 2 alapterületű. A gyüjtöhely területének egy része
nyitott, a fedett, beépített hasznos területe l 589 m2 . A gyüjtőtér beton
aljzata az alatta elhelyezett kármentes ítő aknák befolyó nyílása felé lejt.
A 6 db kármentesítő akna egyenként 8 m 3 térfogatú.

Az engedély köteles tevékenységek NOSE-P kódja:

- 105.01 (fémek felületkezelése)
- 109.07 (Veszélyes hulladék fi ziko-kémiai kezelése)
3.3

Az engedély köteles tevékenységek TEÁOR kódja:
- 25.6 l (fémfelü let-kezelés)
- 38.22 (veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása)

3.4

A létesítmény kapacitásadatai:
A
létesítmény kiépített
kapacitása a fémfelület-kezelés i technológia
2
vonatkozásában maximálisan évi 650 OOO m elkészített fémb evonat felület.
A víztisztító mű maximális szennyvíztisztító kapacitása 480m3/nap. A víztisztító
műben kezelhető veszélyes hulladékok max.i mi1lis mennyisége 50 tonn a/nap.

3.5

A Telephelyen folyta tott fémfelület-kezelési és a kapcsolódó szennyvíztisztítási
tevékenység:
A galvanizálás során a fémtárgyak - elsősorban vas - fe lületére a kívánt fémet
e lektrolit o ldatokban e lektromos áram segítségével viszik fel. A felvitel
tökéletessége érdekében a relületüket elökész ítik, a bevonat tartósságát
utókezeléssel növelik. Az elö- és utókeze lést is különböző módon végzik a
fémtárgy tisztaságától, a fémréteg fajtájától és a végső felületminöségi igénytöl
függően . Ezeket szintén különböző vizes oldatok segítségével valósítják meg. AL
oldatokat kádakban tárolják, a fémtúrgyakat sorra a kádakban lévő oldatokba
mártják. Az oldatok optimális összetétele érdekében a fémtárgyakat a különböző
összetételű kezc lőkádak között megfelelő mértékben öblíti k. A sorok döntő
részénél többlépcsős ellenáramban mozgatott kádas öblítést, egy soron külön üres
kádban szóró-öblítést végez nek.

Az ll11.:mbc11 li.:h itt fém lehel cink (horganyzás). nikkel, rcz, czüsl, 011 cs arany r\
legvékonyabb rctcg a1. nrnny ( 1 1-un), ~t lübh1 lcmréteg több vaslagsúgban kés1Lil,
cinket általaban (i ill. 12 pm. a nikkelt 12 1-un. a rezet 5 ~Lm, a; e1itstöt 4 pm,
valamint az ónt 7 ~Lm vastagságban rélcg1ik. A fémtárgyak felülctcnd
clőkés1. ítésérc húro111, horganyzásra nyok, kémiai nikkelczésre és ÓllOL.ásra kell<\
nikkelc;résre egy. aranyozásra egy, réz és rézötvözetek czüstözésére egy. ktdön
utókezelésre egy galvánsort használna".
A felület előkészítésnél kémiai, elektrokémiai, ultrahangos zsírtalanítást, pacolast
és dekapírozást végezhetnek a kcí'elcndő íémlúrgy s;rcrves (ola.1, gépzsír) cs
szervetlen szennyc1ödéscinek. valamint felületi érdességének függvényében . ,\
fémbevonatot elektrolit oldatba martolt már fémtiszta tárgyra egyenárammal
v1sz1k lel. Egyes fürdőknél nz anód maga a levfüasztandó fém, a löbbinél 111crl
anódot al kalmaJnak, aminek aránya az utóbbi időben növekedett Az elöhb1
anódnál a visszamaradó kisebb anód rudakból ÚJ, használhaLó rndakat készílencL
Nyitott kádakban szobahömérsékletü és melegített oldatokban gal vanizál nak, a
vizek egy része savas egy része lúgos híg oldatok, ame l yekből a vegyszerek
különböző mértékben párolognak. A párolgás csökkentésére a fclüleL takarásával
csak a lcchnológia zavarása nélküli megoldást alkalmazhatják, így a megfelelő
munkavégzési körülmények biztosítása érdekében a kádak íclületéröl közvetlenül.
elszívók vezetik cl a páradús levegőt.
Az egyes kezelő oldatokból kiemelt fémtárgyakon (i lmrétcgbcn, nagyobb
cseppekben maradó oldatok nagy rés7ének lecscpegését a tárgyak kád fclclli
kisebb mértékü mo1-gatásával érik cl, a cseppek környezetbe jutását, különösen a
kövctkeLÖ kádba Lörténo mozgatáskor a kádak pereménél, az elszívó fejrb,1cnél
csepegtető tálcák akadályozznk meg. !\ tálcák segítségével a cseppek vissza.1u111ak
a kczclőkádba. A kczelőkád oldalainak oldalirányú, a kezelőszemélyzet lclöl1
oldalon történő esetleges kijutásnál. a kád melletti vezetékek esetlcgc~
szivárgásánál. csöpögésénél a kád körüli ráccsal ellátott folyókák a folyadékokat a
pincerés1 szennyví7gyüjtö lartályaiba veL.etik.
Az utókcLelésnél pass71válás. színezés. lakkozás, kromátozás valamelyikét (egy
\agy több) vég11k, itt alkalmaznak króm és cianid tartalmú kc;clőoldatokat,
amelyeket elszennyczöclésükkor külön tarlályban gyüj tenck és tisztításuk clsö
lépésében külön kcLelik.
A mÜ\elet1 sor végén U7 utolsó öblítő kádból kiemelt, fémmel bevont,
felületkeze lt tárgyat külön üres kádban lcvcgö scgítségével megszárílJélk, illetve a
dobba helyezett apróbb tárgyak nedvességét centrifugálással távolítják cl.
A gah an ü1embcn kelelkc;ő tcchnológ1a1 szennyvizek gyüjtése, elvezetése 1a11
rendszcrii, a S/.ennyv1zct ~v. üzemi-, illetve közcsatomába bocs<Ítás c l őll a
víztis:ttitó rnübcn tis1:titjúk. A tcchnológ1ai vi1ck (öblítőv1/d. elő - ó; utóke1elű
oldatok) cseréJc"or elösL.ör a ptncerészbcn levó. a különbözö öss;ctételu \ 1/d
külön tároló gyÜJlÖlartcilyokba jutnak. A lartályok földalallt vezetékkel
kapcsolódnak a ví1.tisztító rnü puffcr1artályaiht)l, ahova a vizel v1ntJelzökkcl
szabályo1oll sz1v<lltyúk emelik áL. A 1cchnologia1 szennyví1 lisztításánál a külön
gyüjtöu savas és lúgos oldatok egymásra hatásukat felhas;nalva vég1ik
scmlegesítesükct. A rém alko1ókal c-.;apadékképzésscl. majd több fokol'..llu
szűréssel tavolitJák cl. a vi1bcn maradó ionos komponenseket ioncserélő tartja
,·issza /\ ,·ízlls1tító müböl 1j, 01ó clot1<;7titott szcnnyv11et az ü1cm1 csatorn.in
kercs1tül a ~özcsntornába \'CLetik. A kclc1kc;ö galván1s1apol bc~urítik, niaJJ
szűrőprésclik. maJ<l vcs1élyeshulladék-lcrakóba -;1{1l líttatják el.

\.6

!\'/egyes fclíllclkc1..c:lé> sorok kádtérfogatainak és a kádak viLfclülclének értékei
----,--- 1
Vízfelületek lm"I
Kádtérfogatok lnY 1

~~

Nikkel és ón sort 1
-Nikkel
- és ón sor/2 - Réz, rézötvö?et ezüstözése
-DlJA horgan~sor
GGA 2 horganysor
Kis-1 IAFE horganysor
Kémiai-nikkelezés
1
Kémiai
nikkelezés
2
-- GT A 1 horganxsor
GGA 1 horganvsor
Manuális horganysor
GT A 3 horganysor
GT A 2 horganysor
Aranyozó
Zsírtalanító sor
Ciános réz töm1eg sor

-

Alumínium kromát

:
-- Összesen
3. 7

--

23,75
32,43
15,5
7,39
59,6
30.4
9,8
4,8
8,4
26,4
27,3
6,6
27
30,5
1,55
3,04
4,38
2,4
321,24

--,

j

23,75
-- lJ,92
7,32 - 5,88 - 49,6
-32
-- -7,7 - 6,4
- - ---

9.3
--2_22_

30,3
10,06
30
33,8
6,84
3,57
4,86
3.4
289,81

-

A szennyező anyag elhelyezésénckjellcm1öi:
3.7. 1

Az clhelycz.ésre kerülő szennyező anyagok: adalékok, Z!:>Írialanítók
savak. cianidok, ve1elősók, króm \'együletek, anódák és fémsók.
A savkertben, a vegyszertárolóban és a ga lvánsorok kádjaiban Kl és K2
minösítésű szennyező anyagok kerülnek elhelyezésre.

3.7.2

A levékenység ismertetése, a műszaki védelem módja:
A fenti vegyszerek tárolása zárt, fedett helyen történik. A galvánúzem
déli oldalán betonozott, kerítéssel lezárt területen (savkert) l évő, három
oldalán zárt, fedett vegys.lertárolóba helyezik cl a nagyobb kiszerelésű
folyékony savakat, a nátrium-hidroxid oldatot és a zsákos k1szerelésü
zsirtalanito adalékokat. A savaknak, a lúgnak, a n1kkel-fi.lrdö
adalékanyagának túro lótartálya vastag, femvázzal megcrösílctt pol idil~n.
ezeket a7 edényeket állványra helyezik, a zsákos kiszcrclésü anyagokat
raklapon tárolják. A tárolóedények jól záródóak, szivárgásmentesck, a
lefejtéskor esetlegesen clcsöpögö, kis1óródó anyagok a 1úrolóhcly1ség
szigetelt, betonozott aljzatára, majd 2 aknás összefolyó segítségével a
szigclclt betonozott aljzal alatt lévö gyűjtövczelékcn kcrcs1tül a
gal\'ánü7em pincerészében elhelyezel! gyűjtőtartályba kerülnek A
gyüjtötartály szi ntjelzövcl ellátott és zá11 csővezeték rendszeren kcrcs1.llil
csatlakozik a víztisztító műbe. A megbontott túrolócdények clhelyczé.;,c
úlhanyon. kam1entö tálcával ellátottan történik.
A gah·ánsorok káújainak anyaga polipropilén. ritkábban PV(. a vashól
kés!lilt kádak keménygumi \'agy PVC béléssel ellátottak. A 1sinalan1tok,
fürdök pcremelszivóval varrnak el látva. A kezelt tárgyak mo1g.atás~111úl a
rolyalll-kok visszacsöpögnek a kúdakba, ezt segítik a peremek túlcás
füó1t.:köt~se1. A kúdak körül rúcsos összefolyók bi1losÍLJak, hog.y n
kádakból kicsorduló folyadékok ne juthassanak a kömyL'ZL'th~ az
öss1d'nlyók /Úrt rendszen'.í gyűjtök.be vezetik a folyadékoc.

4.

A szabályozás köre

„LJ

/\ kömyc1ethasznúlonak a kömye1.etszennyczés megelőzése, 1llctöleg a környezet
ll.:rhclésénck csökkentése érdekében az elérhető leruobb technika alkalmazás{ival a
tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell
müködtetn1e, hogy a létesítmény kibocsátásai megfeleljenek az cgyscgcs
környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

4.2

A1 üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény
ktlcrJedésébcn, kapacitásában tervezett jelentős válLOztatásokat, 1llctvc a
bd.övetke;ett jelentős változásokat a KDT Kömyezctvédcl111 1, Tcr111észctvé<lelmi
és Vízügyi Felügye l őség (a továbbiakban: rclügyelöség) részére 15 napon belül
be kell Jelenteni.

4.3

l::.z az engedély nem

5.

Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó
szabályok

5.1

A telephelyen a lkalmatott fémfelület-kezelési és veszél)1es hulladék
á rtalmatl anítási technológia, az engedélyben szerepi() előírások betartása
esetén megfel el a jelenl eg e l é rh ető legjobb technikának.

5.2

A kömyezcthaszná lónak a környezetszennyezés m egelőzése, illetőleg a környezet
terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával
intézkednie kell:

érte lm ez hető

a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag
felhas1nálásának fajlagos csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony
- a kibocsátás

megelőzéséről, illetőleg

a;

elérhető

fclhasználás~ról;

legkisebb

mértékűre történő

csökkentéséről;

a hulladékképződés megelőzésé ről, illető l eg a ke l etkező
mennyiségének
és
veszélyességének
csökkentéséről.
a
hasznosításáról, ártalmatlanításáró l;

hulladék
hulladék

- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése
esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység
felhagyása
esetén a kömyczetszcnnye1.és,
illetve
kömyc1,ctkárositás megakadályo7ásáról. valamint az esetlegesen károsodott
kömye1ct helyreállításáról.
'U

/\z Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi
környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fc.1 ksztésckkd
törekednie kell a környezetbarát vegyszerekkel ü1emclő tcchnolog1úk
alkalmaL:ásárn, valamint miníma li zálnia kell a kclctkezö hulladékok n11.:nnyiségét
cs a technológia h.ömyezctbc történő kibocsátásait.

"'.4

A1 rngcdl'lyesnck törekednie ke ll az alkalmazott technológia. i1 let\c nnnah.
energiahatékonysága hatékonyabbá tételére. Ennek érdekében a 2...t pontban
e l ő írt felül vizsgálat résteké nt is mertet ni kell az energia fclha!\1.nál á!I
csökken tése és a tevékenység hatékonyabbú tétel e érdekében telt és tervc.1,elt
in tézkedéseket, ill etve azok megva lós ulásá na k id ő pontj át.

5.5

Al Engedélyes kütelcs a létcsítmén) ben alkalmazott technológiát a
mindenkor elérhető legjobb tec hnika követelményein ek megfe lelően
ü1cmeltetni. A 2.4 pontban előírt felülvizsgálat r észeként be kell mutatni.

hog) az alkalmazott tcchnolúgia tovább ra is kielégíti-e a1. clérhclÜ lcgjobh
technika követelmé nyeit. ls m ertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek,
illetve milye n int ézkedések megtétel ével kívánják biztos ítani , hogy a1
a lkalmazott technológia meg felelj e n a mindenkor elérhető legjobb technika
szín vonalának.

6.

Az üzen1eltetésre vonatkozó szabályok

6.1

Üzemeltető l..öteles a hatá lyos jogszabályoknak megf"c lelőcn a7. el őírások szerinti

végzellséggel

rendelkező

környc1etvédclmi mcgbitoltat alkalmazni.

6.2

A1 Engedélyesnek törekednie kdl, hogy a Telephelyen keletkező csapadékvizek.
kommunális és technológiai vizek tisztitúsát a kor követelményeinek mcgfolelö
szcnnyví7kcí'elöbcn végezze.

6.3

Az Engedélyes köteles a kibocsátások minimalizálása érdekében a légtcchrnkat
berendezéseket folyamatosan üzemeltetni és karbantartani.

6.4

A tevékenység során felhasznált alap- és segédanyagok tárolását és szállítását a
hatályos jogszabályok, hatósági engedélyben foglaltak szerint kell végezni. A
technológiákhoz felhasznált vegyszerek, festékek, mérgező anyagok tárolása és
szállítása során figyelembe kell venni a környezeti elemekre és az egymásra
gyakorolt hatásukat.

7.

Szabá1yok a tevékenység végzése során

7.1

Óvintézkedések
7.1.1
A1.. Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell k1alakítanta,
hogy a normál üzemmódtól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelclö
intézkedések megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való cltcrés esetén
a hatóság további vi1,sgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a
fc lclösségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

7 .2

Készenlét és továbbképzés
7.2.1

7 2.2

7.J

Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbkép7és1
szükségletek felmérésére, a m egfe l elő továbbképzés bi7tosítására a
személyzet mindazon tagiamak számára, akiknek a munkája Jelentős
hatást gyakoro lhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelo
nyilvántartást kell kés1ítcn 1c.
A szemé lyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnd,
mcgfelelö végt.ettségcn, képzettségen é•nagy gyakorlaton alapuló
tu<lússal kell rcndelkctnie.

1clelösscg
7.3. 1
A1 L·ngctkl)CS köteles kö111yoct\cdd1rn megbízottal alkalma1ni e~
bi1tositani.
hogy
a
környuctvédcl1111
megbízott,
akire
ít
kömye7Ct\ édclmi mcgbi7ott alkalmazási és képLési fcltétde1röl s1óló
rcnJckt dötrúsai vonatkoznak, elei herö legyen a Felügyelőség l'dügycl ot
sznmára a Telephellyel ()S:-./clliggö kömyezctvéclelm1 kérdések
fclmerLilc . . c c:ictén.

7.4

.le kntéstetel

7.-1 . l

Az
E nged élyes
kütclc~
a
Felü gyelőség
r észére
.. ÉH-.
kö rn yezetvéd elm i jelentést" bcny ú.itani a benyu1tást megelö1ö naptú11

cvre
vonatkozóan
(Januúr
1-töl
december
J 1-ig
idöintcrvallumról), amelynek HZ alábbiakat kell tartalma1nia:

Lc!]cdó

az éves ü1.cmidöt;
-

a:t alkalnrn1.ottak sámát. illetve

élZ

ebben bekövetkezett válto1asoka1:

a fclületke.1.elcsi tevékenység kapacitásadatait, így különös tckintcllcl
a tevékenység során felhusmált alap- és segédanyagok megncve1ését.

mennyiségét, illetve a tevékenység során keletkező termékek.
melléktermékek, hul ladáok li~láját, mennyiségét, a tcvckenység
anyagmérlegét;
-

a hu lladékkezelési tevékenység kapacitásadalatl, így különös
tekintettel a ke1clt vcs1.élyes hulladékok EWC kódszám szerinti
megnevezését és mennyiségét, a tevékenység során felhasznált
segédanyagok mcgneve/.ését, mennyiségét, illetve a tevékenység
során kelctkeLÖ hulladékok, illetve tisztított vizek mennyiségét, a
tevékenység a nyagmérlegét;
a tevékenység során bekövetke1ctt üzemzavarok, a s7okásostól eltérö,
rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint a1.
azok megszüntetésére telt intézkedéseket:
a kibocsátásokra 1elentős hatást gyakorló változások, fejlcsnések,

átalakítások, karhanta1iitsok. illetve egyéb üzemállapotok idejét é-;
időtartamát,
'alamint az ennek eredményeként bekövetkc1ó
k1bocsátás-válto1ast:

a kibocsátások cllenőr1ésének fom1ájál, a mérés időpontját.
gyakoriságai é~ időtartamát, valamint végrehajtásának módJat,
megje lö lve a; Lizcmvitel körülményell és je ll emzőit:
a kibocsátás ellcnörzését végző szervezet megnevc1.ését, a mcrcs1
vogy vizsgá lati jegyzökönyv számát vagy jelét;
Hat á rid ő : e lső

alkal ommal: 2009. m á rcius 3 1., m ajd évente m á r ciu s

3 1.
7.4.2

Az Engedélyes köteles aL. „Adatg1·1'ijtés és adatközlés a Feliigvelö.H'g
n;szére" círnü, jelen határoza t 1. számú me llék letében előírtakat a
megadott hatándöre a Felügyelöségre megküldeni.

7.4.3

A fentieken tul indokolt esdben vagy a hatóság kérésére az Engedélyes

köteles ésszcrlí halúridőn belül tújékoztatást nyújtani tevékenységt.:
kürnyc1.ct1 hatú::.airól.
7 4.4

.Jelen engedélyben eléHrt m é r ési kötclci'cltségek m eg' alús ítá'ia e l ő tt
15 nappa l a Fclüg) clöség felé a m érés ter veze tt id ő po nt.i á t h e kell
jelente ni.

8.

É rtesítés

X1

értes11eni a 1clügyclÖ')éget, illetve a [·elüg.ycloscg által
mcg,elölt ha1o~agot a lcheto lcgrö\'idebb 1dön helLil, a kövctkc1ö események
búrmely1 kenek hekövctkcLésc esetén :
H.1.1
·\ n;ndcltetb)vcrü Ü/t:mcltctéstöl cltt':ro lllt:llll allapol (ÜZClll/tl\ ar)
A.1 Engedélyt:"

kötele~

l:Sl'léll

X 1.2

\ te\ d.cnységből ercdü nem enged cl) ezctt k 1bocsatások c-;ctén.

8.1.3

8.2

ílármely olyan eselben, amely a felszíni víz vagy a Cc lszín alalli vizek, a
levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sü rgős
beavatkozást igényel/igényelhet.

Engedélyes köteles az értesí tés részeként megjelölni az esemény
bekö vetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a
kibocsátások a l ehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a
megisrnétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az Engedélyes köteles
jelentést készíteni valamennyi, a 8. 1 pontban megjelöl t esemé nyről.
Az

A Felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tarta lmaznia kell az esemény
bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környe7:etre gyakorolt hatás
minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
8.3

Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 8. 1 pont hivatkozik, az Engedélyes
köteles az esemény bekövetkezte után a l ehető legrövidebb időn belül a következő
hatóságokat értesíteni:
• a levegő, a talaj, a ta lajvíz, a fel színi víz veszélyeztetése vagy szennyezése
esetén a Felügyelőséget (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., telefon:
22/514-3 00, fax: 22/313-564)
• tűz- és katasztrófahelyzet esetén a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2., telefon: 105 vagy
22/5 12- 150)
• az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén
az Állami Népegészségügyi és Tiszti orvosi Szolgálat Közép-dunántúli
Regionális Intézetét (8200 Veszprém, József A. u . 36., telefon: 88/424-2 10)

9.

Levegőtisztaság-védelmi előírások

9.1

A l égszennyező forrás üzemeltetője köteles a l égszennyező források üzemeltetését

az e lérhe t ő legjobb technika alkalmazásával , a hatályos jogszabályi
betartásával végezni .
9.2

előírások

Az üzemeltető köteles - a lcvegőterhel éssel járó tevékenység fennállásáig - a

tény leges l égszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig, az erre
rendszercsilett adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni.

9.3

források kibocsátását időszakos méréssel kell
ell e n ő rizni . Az időszakos méréseket évente kell elvége7ni a „Króm (Yl) és
vegyületeit" valamint a „Nikkel és vegyületeit" kibocsátó pontforrásnál.

A helyhez kötött

Határidő:

9.4

légszennyező

2008. december 31., majd ezt

követően

minden év december 31.

Azon légszennyező anyagokra, illetve technológiákra amelyek nem tartoznak 9.3
pontban m~ghatározottak körébe, ott a méréseket 5 évente kell elvégezni.
Határidő: e l ső a lkalommal 2010. december 31., majd ezt követi)en minden
öföclik év december 31.
előí11

9.5

A 9.3 és 9.4 pontok alatt

méréseket csak az adott mérésre akkreditá lással
rendelkező mérőszerveze t végezheti cl. /\ mérés tervezett idöpontj úról a
Felügyelőséget 15 nappal e l őtte írásban kell értesíteni.

9.6

/\z időszakos mérések során alkalmazandó m é rőhel yet úgy ke ll ki alakítani , hogy
a S7abványos és bi ztonságos mérés l ehetősége biztosítva legyen.

9. 7

A m é rendő berendezés után a rn é rőcsonk előtti állandó kcresztmclszetű
csöszakasí' hossn1 a hi draulikai keresztmetszet átmérőjének legalább négyszerese,

9

a mérőcsonk utáni állandó keresztmetszetű csőszakasz hossza a hidraulikai
keresztmetszet átmérőjének legalább háromszorosa kell , hogy legyen.
9.8

A mérőhely kiépítése, valam int a méréshez szükséges állapotok folyamatos
fenntartása az ü ze mel tető feladata.

9.9

Az üzemeltető köteles a mellékelt nonnalista szerinti pontforrásai ra vonatkozó
időszakos kiboesátásmérésekrő l készü lt vizsgálati jegyzőkönyvet a tárgyévet
köve tő év márc ius hó 3 1. napj áig az adatszo lgáltatással egy idejű l eg a
Fe l ügyelőségre megküldeni.

9. 10 Az ü zeme l tető köteles a jelen határozatban meghatározott pontforrásairól és az
ezekhez tartozó technológiai berendezések üzem viteléröl a vonatkoz.ó jogszabályi
előí rások szerinti iizcmnaplót folyam atosan vezetni . A ki bocsátás e ll enő rzés
adatait, részeredményeit és a pontforrás üzemnaplóját, valamint az éves
jelentéseket az ü zemeltető öt évig köteles megőri zni.

10. Hulladékgazdálkodási előírások
10. 1 A Telephelyen

begyűjth ető

és ártalmatlanítható veszé lyes hulladékok:

Mennyiség f t/évj

Me~ncvezés

EWC kód

06

Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok

06 01

Savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és f elhasználásából származó
hulladékok

060 1 0 1*

kénsav és kénessav

10

06 01 02*

sósav

200

06 01 03*

folvsav (hidrogén-fluorid)

5

06 0 1 04*

fo szforsav és foszforossav

50

060105*

salétromsav és salétromossav

400

06 01 06*

egvéb savak

400

06 02

lúgok termeléséből,
hulladékok

ldszereléséből,

forgalmazásából és f elhasználásából származó

06 02 01 *

kalcium-hidrox id

20

06 02 03*

ammóni um-hidroxid

3,5

06 02 04*

nátrium- és ká lium-hidroxid

20

06 02 05*

egyéb lúgok

1500

06 03
06 03 11*

Sók es azok oldatai, valamint fém oxidok termeféséhől.
lorg_almazásából és felhasználásából származó hulladékok

kiszere lésébőf,

c ianidta11almú sz ilárd sók és oldatok

5

Me2nevezés

Mennyiség ít/év l

06 03 l3*

nehézfémeket tartalmazó sz il árd sók és o ldalaik

100

06 03 14*

Szilárd sók és azok o ldatai, amelyek kül ön böznek a 06 03 11 *tő i és a 06 03 13 *-tói

35

0603 15*

nehézfémeket tartal mazó fémoxido k

5

1

EWC k ód

06 03 16*

Fémoxidok. amelyek kü lönböznek a 06 03

.

10

15*-tő l

20

1

-,

Fémtartalmú hulladékok. ameLvek különbö:11ek a 06 03-tól

G J604
06 04 05*

más nehézfémeket ta11almazó hulladékok

10

-

Kén-vegyületek termeléséből, kiszereléséből, f org almazásából és felhasználásából.
.
.
valamint a kén vegyipari f eldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból szarmazo
hulladékok

06 06

06 06 02*

veszélyes

szulfid - vegyűletcket

tarta lmazó hulladéko k

1

Nitrogén
vegyületek
forgalmazásából
es
t erm eléséből,
kiszereléséből,
f el hasznáLásából, valamint nitrogén vegyületekkel végzett miiveletekből számra:ó
hulladék.ok

06 10

--

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

09

Fényképészeti ipar hulladékai

09 01

Fénvkéoészeti ipar hulladékai
el őhívó-

1

09 0 1 01 *

Vizes ala12ú

és aktiváló oldatok

0,5

09 Ol 02*

Vizes alapú ofszetl emez előhívó oldatok

0,5

rögzítő

09 01 04*
10

(fixír) oldatok

0,5

Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok
1

10 03

Alumínium olvadék

10 03 08*

elektrolízisből származó hulladékok

másodlagos

terme lésbő l

származó sósalak

1

Ef!:Véb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08

10 08 08*

elsődleges

és rnásodlagos tennelés sósalakja

0,5

·-

11

Fémek és egyéb anyagok kémiai felülctkeze l éséből és bevonásából szárma zó
hulladékok; nemvas fémek hidrornetallurgiai hulladékai

ll 01

Fémek kémiai f elületkezeléséböl, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl.
galvanizá lási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenitési eljárások, maratás.
foszfáto zás. lúxos zsírtalanítás, anódos oxidálás)

11 0 1 05*
J 1 01

06*

rcve eltávolítására haszná lt savak
kö ze lebbrő l

nem meg határozott savak

10
10

11 0 1 07*

pácolásra használt lúgok

10

11 01 08*

foszfá tozásból szá rmazó iszapok

150

11 0 1 11 *

veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek

1500

veszé l):'.eS <rn}'.agokat tartalm azó zsírta lanítási hulladékok

20

Jl

0 1 13*

EWC kód

Megnevezés

Mennyiség [t/évj

11 0 1 98*

veszélyes anvagokat tartalmazó e!!véb hulladékok

3

IJ 03

Fémek hőkezelési eliárásaibóf származó iszaJJok és szílárd hulladékok

1 1 03 01 *

cian id taiial mú hulladékok

30

l l 03 02*

egyéb hulladékok

l

16

A je~zé kb en

közelebb rő l

16 05

Nyomásálló tartályokban tárolt zázok és használatból kivont vezvszerek

nem meghatározott hulladékok

16 05 06*

veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett
laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek
keverékeit is

1

16 05 07*

használatból kivont, veszélyes anyagokból á lló vagy azokkal
szennyezett szervetlen vegyszerek

20

16 09

Oxidáló anyaz ok

16 09 01 *

permanganátok pl. kálium-permanganát

2

16 09 02*

kromátok, pl. kálium-kromát, ká lium- varrv nátrium-dikromát

2

16 09 03*

peroxidok, pl. hidrogén-pcroxid

5

közelebbről

16 09 04*

nem meghatározott oxidáló anyagok
történő kezelésre

16 10

Keletkezésük telephelyén kívül

161001*

veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

19

0,2

szánt vizes folyékony hulladékok
150

H ullad ékkezelő létesítményekből ,

szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül
szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgálta tásból származó
hulladékok
keze lő

19 08

19 08 14*

Szennvvíztisztitó mífvekből származó, közelebbről nem mezhatározoll hulladékok
ipari szennyv íz egyéb keze l ésé ből származó, veszélyes
anyagokat ta11al mazó iszapok, amelyek kü lönböznek a 19 08
13*-tól

20

20

Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló,
keres kcdelm i, ipari és intézm ényi hulladékok), bel eértve az clkü lö ní tetten
gyűjtött hulladékokat is

20 01

Elkülöniteuen rzví(jtött hulladék frakciók (kivéve 15 0 I)

20 01 33*

Összesen:

elemek és akkumulátorok, amel yek között 16 0601 *, 16 06
02* vagy a 16 06 03 * kódsz{1m alatt felso rolt elemek és
akkumul átorok is megta lálhatók

1,5

4724,2

A Telephelyen begyüjthelő és ártalmatlanítható veszélyes hul ladék:

10.2

EWC kód

lVIegnevezés

1

Mennyiség jt/évl

12

Fémek, mű anyagok alakításából, fizikai és mechanikai fe l ületkezelésébiH
származó hulladékok

/ 2 01

Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai fefüfetkezefésből szánnazó
hulladékok

12 01 09*

Halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldataik

1

200

A Telephelyen begyűjth e tő és előkezelhető veszé lyes hulladék:

10.3

E WC kód

j Mennyisé~ ft/évl

Megnevezés

11

Fé mek és egyéb anyagok kémiai felületkczeléséből és bevonásából származó
hullad ékok; nemvas fémek hi.d rometallurgiai hulladékai

11 01

Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl.
gafvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás,
foszfátozás, /Úf!OS zsírtalanítás, anódos oxidálás)

Ll 0 l 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

1

1350

10.4 Az engedélyezett kezelési tevékenység műszak i és környezetvédelmi jellemzői a
10.1 pontban sze repl ő veszélyes hulladékok esetében:
10.4.1

A hulladékkezelés kódja:
09-fiziko-kémiai kezelés, amely nek eredményeként
fázist közcsatornába vezetik

l 0.4.2

k eletke ző

vizes

A veszélyes hulladékok származási he lye:
A kezelésre átvett veszélyes hulladékok elsősorban fe lületkezelés i
technológiákból származnak, melyek kü lönfé le sav hulladékok, kü lönféle
lúgos, hidroxidokat tartalmazó hulladékok, cianid tartalmú hulladékok,
nehézfém tartalmú savas, illetve lúgos hu lladékok, nehézfémeket is
tartalmazó szi lárd sók és oldatok, fémoxidok, pác oldatok, foszfát
tartalmú oldatok, iszapok, öb l ítő- és mosóvizek, zsírtalanítók. A
kezelésre átvett veszélyes hulladékok a Telephelyen folytatott fémfelületkezelési technológiából keletkező szennyvizek szennyező anyagaitó l
eltérő egyéb sze nnyező komponenseket nem tartalmaznak.

10.4.3

A hulladékkezelési tevékenységhez szükséges tárgyi feltétele k:
A veszélyes hull adékok előkezelése egy 3 m 3-es reaktorban, illetve egy
6,5 m3-es és egy 3,5 m 3-es polipropilén kádban történik. A 3 m~-es
reaktor a kezeléshez szükséges vegyszerek (mész-hidrát, sósav, nátriumhidroxid,
ílokkulálószer)
bevezetéséhez
szükséges
bevezetési
lehetőséggel rendelkezik. A begyűjtött veszélyes hulladékok kezelését a
saját gal vanizá lási tevékenységéből ke l etkező szennyvizcktöl teljesen
elkülönített módon kell végezni .

10.4.4

Az engedé lyczcll veszé lyes hu lladék keze lés i technológia:
A be gyűjtött veszé lyes hulladékok az Engedélyes technológiai víztisztító
müvében kerü lnek kezelésre_ Kezelésig a veszélyes hulladékot az üzemi
gyűjtőhelyen gyűjt ik.

veszélyes hulladékok clőkezc l ésé n ek ütemezését (a kezelés helyét,
módját) az előzetes laborv izsgálatok, kísérletek alapján határozzák meg,
mel ynek során figyelembe veszik a keze l e ndő hulladék menny iségére
vetített várhatóan keletkező iszap mennyiségét, a ke ze lendő hulladék
mennyiségét, továbbá az aktuális saját technológiai szcnnyvízképződést.
A labor kísérletek tapasztalatait egy erre a célra rendszeresített adatlapon
rög~ ítik, majd minden hulladékra elkészítik a kezelés i utasítást. Az
utasítás tartalmazza a hulladék kezelésének helyét - reaktor vagy kád - ,
az egy műsz akb an egyszerre keze l hető veszé lyes hulladék mennyiségét, a
kezeléshez szükséges vegyszereket, azok mennyiségét, az adagolásukra
vonatkozó információkat, a kezelés utáni teendőke t , a hulladékkal
kapcsolatos jellegzetes tudnivalókat.
A kezelésre kerülő hulladék kémiai jellegének me g fel elően végzett
speciális elő keze lés után (pl. cianidok elronesolása, nitritek oxidálása,
ox idáló anyagok redukciója, Cr(VI) tartalom redukálása) a nehézfém
ionok a pH beáll ítás, ílokku lálás alkalmazásával leválnak.
Ezt követően ülepítés következik, amelynek eredményeként kel etkező
galvániszapot b esűrít ik, majd a kezelő reaktorhoz kapcsolódó, egy külön
e1Te a célra alkalmazható, 50 lamellából álló keretes szüröprésen préselik,
az iszap víztelenítése érdekében. Ennek során 35% szárazanyag tartalmú
galvániszap keletkezik.
/\mennyiben a galvániszap a laboratóriumi elemzés alapján megfelel a
veszélyeshulladék-lerakó minőségi el őí rása inak, úgy az elszállításhoz,
illetve a lerakáshoz szükséges módon csomagolják, majd engedéllyel
rendelkező veszélyeshulladék-lerakóba szállíttatják el.
A keletke ző vizes fázis - amennyiben a mintavételt követő laboratóriumi
eredmények alapján a közcsatornába bocsáthatóság feltételeit kielégíti az üzemi csatornán keresztül a közcsatornába engedik.
A

10.5 Az engedélyezett kezelési tevékenység műszaki és környezetvédelmi
l 0.2 pontban szereplő veszélyes hulladék esetében:

jellemzői

a

10.5. l

A hulladékkeze lés kódja:
09-fizi ko-kémiai keze lés, amelynek eredményeként kelctkezö vizes
fázist közcsatornába vezetnek

lű.5.2

A veszélyes hulladékok származi1si helye:
A kezelésre átvett veszélyes hulladék felületkezelési technológiákból
szánnazó olajos emulzió

10.5.3

/\hulladékkeze lési tevékenységhez szükséges tiirgyi föltételek:
3
A begyűjtött emulziók bontása a víztisztító mü 2 m -cs, leeresztőcsa ppal
és keverő l apátta l ellátott reaktorában történik. A begyűjtö tt veszé lyes
hulladék kezelését a saj át galvanizálási tevé kenységéből ke l etkező
s zennyv i ze ktől teljesen elkülönített módon kell végc7.n i.

l 0.5.4

Az engedélyezett veszélyes hulladék kezelési technológia:

A begyűjtött emulziók az Engedélyes techno lógiai víztisztító művében
keriilnek kezelésre. Kezelésig a veszé lyes hulladékok az üzemi
gyűj t ő hel ye n kerü lnek gyüjtésre.
/\ reaktorban l évő emulzióhoz fl okkuláló szert adagoln ak, maj d Cél órá ig
keverik. /\ keverés után 24 óráig állni hagyják, mely i<lö alatt az emu lzió
két fáz isra vá li k szét, a flokkulált, nagy pelyhekben felúszó olajos Cázisra
és a \'Ízes fázisra.
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A fázisok szétválása után a reaktor alján lévő l eeresztő csapon á t el őbb a
vizes fázis, majd az olajos fázis egymástól elkü lönítve leereszthető. A
vizes fázis - amennyiben a mintavételt követő laboratóriumi eredmények
alapján a közcsatornába bocsáthatóság feltételeit kielégíti
a közcsatornába engedik. Az olajos fázis további á1talmatla11ításig
gyűjtőtartályba kerül, majd további kezelés céljából elszá llíttatják a
telephelyröl.
10.6 Az engedélyezett keze lési tevékenység műsza ki és környezetvédelmi j e ll emzői a
10.3 pontban sze replő veszélyes hulladék esetében:
10.6. l

A veszélyes hulladékok származási helye:
A kezelésre átvett veszélyes hulladék felületkezelési technológiákból
származó galvániszap

10.6.2

A hulladékkezelés i tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek:
Keretes s zűrőprés

10.6.3

Az engedélyezett veszélyes hulladék kezelési technológia:
A más term e l őtő l átvett galvániszapot, besűrítik, majd szűrőpréselik,
melynek során, mintegy 35 % szárazanyag tartalmú ga lvániszap
keletkezik. A galvániszapot a lerakáshoz szükséges módon csomagolják,
majd engedéllye l rendelkező veszélyeshulladék-lerakóba szállíttatják el.

10.7 A veszélyes hulladék kezelési tevékenységhez szükséges személyi feltételek:
A veszélyes hulladék kezelési tevékenységge l a technológiai személyze t é rintett,
melynek létszáma 11 fő. A tevékenység irányítását végző szemé ly vegyész
végzettséggel rendelkezik.
l 0.8 A telephelyen a l 0.4.4 pont szerinti technológiával kezelt és a telephelyen jelenleg
tárolt, mintegy 1600 tonna menny iségű vizes fázist a víztisztító mü ion cseré l ő
során át kell vezetni és amennyiben a vizes fázisban l évő szen nyező anyag
14.3 pontban meghatározott
komponensek vi zsgálati eredményei a
határértékeknek megfe lelnek, úgy a Videoton Holding Zrt. üzem i csatornáján
keresztül a városi közcsatornába vezethető. Ellenkező esetben a hulladék további
kezeléséről hulladékkeze l ő szervezetnek törté nő átadással kell gondoskodn i.

A kezelési tevékenység befejezésének időpontja: 2008. június 30.
10.9 A 10.4.4 és 10.5.4 pont szerinti veszélyes hullad ék kezelési technológiák akkor
tekinthetők befejezettnek, illetve a vizes fázis akkor bocsátható be a Videoton
Holding Zrt. üzemi csatornáján keresztül a városi közcsa tornába,
amennyiben a vizes fá zisban lévő szennyező anyag komponensek vizsgá lati
eredményei a 14.3 pontban meghatározott határértékeknek megfelelnek.
E llenkező esetben a hulladék további keze l éséről hulladékkezelő szervezetnek
történő átadással kell gondoskodni.
lO. IOA Telephelyre ki zárólag akkora menny i ség ű veszélyes hulladék szá llítható be,
illetve egyidejülcg akkora mennyi ségű veszé lyes hulladék gyűjthető , ame ly nem
haladja meg az egyes hulladékok anyagmi n őség szerinti elkülönített gyűjtésé re
alkalmas helyek befogadó kapacitását.
10. 11 Amennyiben a kezelési tevékenység bárme ly okból meghiúsulna, úgy a
Telephelyre további vesL.'.é lyes hulladékot til os bcs?.állítani és a már beszállí tott
veszélyes hulladék további kezelésé ről az Engedélyes köteles gondoskodni.

10. 12 Amennyiben a veszélyes hull adék kezelés i tevékenység végzése során üzemzavar,
vagy más rendkívüli esemény következtében a kömye7.etet vagy a lakosságot
környezeti veszély fen yegeti - a környezet veszélyes anyaggal vagy veszé lyes
hulladékkal szennyeződ het - az Engedélyesnek azonnal intézkedn ie kell a
vészhelyzet megsz üntetéséről.

l 0.13 A veszélyes hulladék kezelési tevé kenys égről anyagmérleget kell készíteni.
10.14 A k eze lésről sorszámozással e llátott üzemnaplót kell vezetni, melynek
tartalmaznia kell :

-

a kezelésre kerülő veszélyes hulladékok EWC kódszám szeri nti megnevezését,
mennyiségét, összetételét;
a ki induláskor vizsgált paramétereket;
a Telephelyre történő beszáll ítás, valamint a kezelés időpontját, annak
körülményei t;
a kezelés során, illetve annak befej ezésekor végzett vizsgálatokat, azok
idő pontj á t, a vizsgált paramétereket, a vizsgálati eredményeket;
az üzemi csatornába bocsátás időpon tját;
a kezel ő l étesítmény műkö désé re vonatkozó adatokat.

l0. l 5Az engedélyezett veszélyes hulladék kezelési tevékenységre vonatkozó
felülvizsgálati kér elmet - a veszélyes hulladékok kezelésére irányadó jogszabály
szerinti adattartalo mmal - a 2.4 pont szerin ti felülvizsgálat részeként be kell
ny újtani a F elügyelőségre.
10. 16 A Telephelyen folytatott tevékenység során
hulladékok jogszabályi követelményeknek
keze l éséről gondoskodni kell.

keletkező
megfele lő

hulladékok, veszélyes
gyűj tésérő l, további

l 0.17 A keletkező hulladékok, veszélyes hulladékok csak az adott hulladék keze lésére
engedéllyel és feljogosítással rende l kezőnek adható át.

10.18 A hulladék hasznosítására, á1ta lmatlanítására - a környezeti és gazdasági
hatékonyság figyele mbevételével kiválasztott - lehető legközelebbi, arra alkalmas
létesítményben kerülhet sor.
10. 19 A munkahelyi és üzemi gyüjt.őhel ye ken meg fe lelő számú és méretü, valamin t a
hulladék kém iai hatásainak ellenálló gyűj t őedények alkalmazásával a veszélyes
hulladékokat faj tánként elkülönítve kell gyííjteni. A veszélyes hull adékok
egymással, illetve egyéb hulladékkal össze nem keverhetők.
10.20 Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, valamint a mástól átvett és
az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtá nkénti
összetéte lérő l naprakész nyil vántartást vezetni és adatot szolgáltatni .

l 0.2 l A Telephelyen ke letkező hulladékok, veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú
hasznosítását biztosítani kell.
l 0.22 Az egyedi hulladékga7.clálkodás i tervben fog laltak végrehajtásáról 2 éven le
beszámolót kell készíteni. A beszámoló összeállításával cgyidcjüleg a tervet fe lül
ke ll vizsgálni és a végrehajtás tapasztalata i alapján a tervet szükség szerint
módosítani kell!
Határidő:

2008. máju s 3 1.

11. Zaj- és rezgésvédelmi

előírások

l l. I A Telephely üzeme ltetése során az Engedélyes a l 4.4 pontban meghatározoll
zajkibocsátás i határétiéket köteles mindenkor belartani.

l l. 2 Az üzeme ltető a zajterhelés megváltozását e redmé nyező változások esecén l5
napon belül köteles Felügyelőségünkhöz a jelen határozatra való hivatkozássa l
változásjelentést tenni.
11 .3 A zajkibocsátási határérték az érintett Telephe ly műkö déséig, illetve a
zaj határétt ék módosulását eredmén yező vá ltozás bekövetkezéséig érvényes .

11 .4 A berendezések megfe l e lő karbantaiiásával, korszerű sí téséve l biztosítani kell,
hogy a telephe ly környezeti zajkibocsátása ne változzon kedvezőtlenül.
1 1.5 A fejlesztés során a tel ephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, te lepített

berendezéseket, egyéb eszközöket az e lérhe tő legjobb technika szeri nt, a
kömye3eti zaj kibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megvá lasztani.

12.

Felsz~ni

vízvédelmi előírások

12.1 A kibocsátó a köteles a keletkezett szenny- vagy haszná ltvizet az engedélyben
elő írt

kibocsátási határértékre megtisztítani és a
mű ködtetésné l megtartani.

ví z minős égí

követelményeket a

12.2 Tilos a felszíní vízbe, illetve azok medrébe bárm ilyen halmazállapotú,
vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesitményeken
bevezetett határértéknek megfel e lő , vagy határérték alatti kibocsátások
kivételével.

12.3 A vízhasználatokat és a vizek védelmét szolgáló beavatkozásokat olyan módon
kell végrehajta ní, hogy
- a sze nn y ezés-megelő zés követelményeil fi gyelembe vé ve, az elérhető legjobb
technika alkalmazásával a vízszennyezést mege lő zzék , ill etve a környezet
terhelését a lehető legkisebb mérté kűre csökkentsék;
- takarékos vízhasználatot és hatékony energia felhasználást va lósítsanak meg.

12.4 A szennyvízkibocsátással járó létesítmények működte tése során
- olyan anyag-, víz- és energiafelhasználást kell folytatni, amely nem okozza a
különböző kibocsátási határértékek túllépését és megfelel az egyéb
környezetvédelmi előí rásoknak ;
- a szennyvíztisztító és szennyvízkezelő berendezések ü zemeltetésérő l gondosa n
és fol yamatosan, karbantartásukról rendszeresen gondoskodni kell;
- a techno lógi ai előírások megtartásával, az üzemzavarok m egelőzésével,
illetóleg e lhárításával a ví zszennyezést meg kell akadályozni .

12.5 Az Engedélyes köteles a jogszabályban foglaltak szerint az üzemben fo lyatott
tevékenységre üzemi kárelhárítási tervet készíteni és azt a Felügyelőségre
jóváhagyásra megküldeni.
Hatá r idii: 2008. június 30.
12.5 Az Engedélyes köte les az üze mi csatornára való bocsátási po ntjáná l szennyvíz
mintavételi - öne ll enőrzé s i helyet fe nntartani .
12.6 Az Engedé lyes köteles az üzemi csatornába bocsálotl szennyvizeinek mennyiségi
és min őségi m é ré sé ről önellenőrzés i tevékenységét folytatni , arról készült tervet a
Felügyelőségre jóváhagyásra megkü ldeni, valamim az üzemv iteli ada tokról a
jogszabályban fogla ltak szerint rendszeresen adatot :'lzolgáltatni.
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13. Felszín alatti vízvédelmi előírások
13. 1 A tevékenység során a felszín alatti

vizek és a

földtani

közeg

nem

szenny eződhetn ek.

13.2 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére, az
esetlegesen bekövetke ző havária jelzésére a meg lévő monitoring rendszert (4 db
monitoring kút) az alábbiak szerint kell üzemeltetni:
A monitoring kutakból évenként 1 alkalommal, akkreditált mintavételt követően
meg kell mérni a fel szín alatti víz szintjét és akkreditált laboratóriumi vizsgálattal
meg kel l határozni a felszín alatti vízminták pH, fajlagos vezetőképesség, KOib
KOlps, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szul fát„ ezüst, bór, bárium, kadmium ,
kobalt, króm, réz, molibdén , nikkel, ólom, szelén, ón, cink, cianid összes
tartalmát, továbbá a halogénezett alifás szénhidrogének és a klórozott aromás
szénhidrogének koncentrációját az alábbi mérési módszerekkel:
- Fémekre és félfémek.re vonatkozóan:
MSZ 1484-3: AAS (FAAS,ETA-AAS, ICP-OES)
- A pH mérésére vonatkozóan:
MSZ 488-22: poteneiometriás
- A klórozott aromás s:lénhidrogének mérésére vonatkozóan:
MS Z 1484-5: GC-ECD, GC-MS; MSZ 1481-8: GC-ECD, GC-MS
- A halogénezett alifás szénhidrogének mérésére vonatkozóan:
MSZ 1484-5 : GC-ECD, illetve GC-MS
- Szervetlen vegyü letekre vonatkozóan:
MSZ 260-30: spektrofotometriás
MSZ 260-33: spektrofotometriás
MSZ 448-17: ionszelektív elektród (fluor)
MSZ 448-13: komplexometria (+csapadékos titrálás); (szulfát)
MSZ 448-18: spektrofotometri ás
MSZ 448-1 2: spektrofotometriás (foszfá t, nitrit, nitrát)
MSZ ISO 7150- 1: spektrofotometriás
MSZ EN ISO 10304-1: ionkromatográfiás
MSZ EN ISO l0304-3: ionkromatográfiás
A fel szín alatti
vegeznt.

vízből történő

mintavételt az MSZ 2 1464 sz. szabvány szerint kell

13.3 Az eredmények kiértékelését a 10/2000. (Vl.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM
együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni. A
vizsgá lati eredményeket kiértékelt fonnában évente a tárgyévet kö vető év március
3 l-i g meg kell küldeni a Fclügyelóségre.
13.4 Ha vária eseményt azonnal j elenteni kelt a környezetvéde lmi hatóságnak. f clszín
alatti vízben (B) szennyezettségi határértéket meghaladó szennyező anyag
megjel enésekor intézked ni kell a szennyezés okának kiderítése és a szükséges
intézkedések megtételére.
13.5 /\z alábbi változásokat az Engedélyes, azok bekövet kezését követö 15 naron belül
a Felügye lőségre köteles bejelenten i:
- a tevékenység folytatójának változása
- a tevéken ység helyének válto?.ása
- a tevékenység fo tyatatásának módjában bekövetkező, a kls7Ín alatti vízre, a
földtani közegre gyakorolt hatús szempontjából lényeges változils

-

-

a tevékenység mennyiségi jellemzőiben , folytatásának körülményeiben
bekövetkező , a felsz ín alatti vízre, a fö ldtani közegre gyakorolt hatás
szempontj ából lényeges változás
az engedélyben meghatározott kibocsátási paramétereket megha ladó
kibocsátás, a (B) szennyezettségi határértéket meghaladó felszín alatti víz,
földtani közeg állapot
a felszín alatti víz, illetve a földtan i kö7.eg ál lapotában tapasztalható
• trendszerü, egyirányú vá ltozás
• ugrásszerü változás
• új szennyező anyag által okozott szennyezettség észle lése
• más- az ismereten kívüli - környezeti elem szennyezettségének észlelése
a környezetvéde lmi megelőző intézkedések engedélyben foglalt fe ltéte l ektől
való lényeges eltérése, a változás hatása az engedély szerinti egyéb
fel tételekre

13 .6 Adatszolgáltatás céijából a sze nnyező anyag elhelyezésére (kádak), a vonatkozó
jogszabály szerinti alap-adatlapot meg kell küldeni a Felügyelőségre.
Határidő:

2008. május 31.

14. Megállapított kibocsátási határértékek
14.1 A létesítmény 3. számú kibocsátási határértéket megállapító melléklete szerinti
helyhez kötött légszennyező pontforrásaira az elérhető legjobb technika
figyelembe vételével a mellékelt normatáblázat szerinti érvényességi iclejí.í
technológiai kibocsátási határértékeket állapítom meg.
14.2 Az engedélyezett kibocsátható szennyvíz (és a veszélyes hulladék kezelési
technológiából származó vizes fázis) mennyisége: 480 m 3/d.
14.3 Kibocsátási határértéket állapítok meg a Videoton Hol ding Zrt. üzemi csatomáján
keresztül a városi közcsatornába bocsátott technológia i szennyvizek (és a
veszélyes hulladék kezelési technológiából szánnazó vizes fáz is) tekintetében az
üzemi csatornába bocsátás előtti pontra:

M értékei!vsé!! Határérték (galvanizálás)

Megnevezés

Minősített

pontminta vagy
2 órás átlagminta

mg/!

1000

Összes szervetlen nitrogén
(ammónium, nitrát, nitrit)

mg/1

120

Összes alumínium

m g/1

3

Összes vas

mg/l

20

F luoridok

mg/!

30

Összes alifás szénhidrogén (TPH)

mg/!

10

Összes fos zfor

mg/!

20

TH

6

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOik)

Toxic itáslial
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Megnevezés

Mértékegység Határér ték (galvan izálás)
Mi n ősített

pontminta vagy
2 órás átlagminta

Veszélyes és mérf;;ezö anyaf?ok

Összes arzén

mg/l

0, 1

Összes ó lom

mg/I

0,5

Összes kadmium

mg/I

0,2

Összes króm

mg/!

0,5

Króm VI

mg/ l

0,1

Összes réz

mg/!

0,5

Összes nikke l

mg/l

0,5

Összes ezüst

mg/!

0, L

Összes ón

mg/!

2

Összes cink

mg/!

2

Cianid könnyen felszabaduló

mg/l

0,2

Szulfidok

rng/l

l

Aktív klór

mg/l

0,5

mg/!

1

Adszorbeálható
szerves
halogének (AOX)

kötésű

14.4 Az Engedélyes galvánüzemére megállapított zajkibocsátási határérték
- a VIDEOT ON Holding Zrt. Központi Irodaépületének
előtt 2 m-re felvett mérőfelülcten

védendő

homlokzata

- a VT Elektromechanikai Vállalat irodaépületének védendő hom lokzata
m-re
- a galvánüzerntől délkeletre
homlokzatai előtt 2 m-re
- az Orvosi

Rendelő védendő

fekvő,

79 és 94

homlokzata

irodaépü letek

2

védendő

előtt

- a VT P lasztik Kft irodaépületének védendő

nappal és éjj el

jelű

előtt

2 m-re
homlokzata előtt 2 m-re

57 d B(A)

- a telephely É-i, ÉNy-i és Ny-i, iparterülettel szomszédos telekhatárán

nap pal és é,jjel

70 dB(A)

azzal a kikötéssel, hogy a Telephe lyen üzemelő zajforrások az ipari park
környezetében fekvő lakóházak és intézmények védendő homlokzatai e lőtt
semmilyen körülmények között nem növelhetik az ipari park üzemeltetésé b ő l
származó környezeti zajterhelést a területre vonatkozóan a jogszabályban
meghatározott zaj terhelési határértékek fölé.
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15. Vízügyi e lőír ás ok
15.1 A

szen nyvíz-e lőti szt ító

rendszer vízjog i fennmaradási engedélyét a jogszabályban
előírt tartalmú és példányszámú megvalósul ási tervdokumentáció csatolásával
meg kell kémi a Felügyelőségtől. A kérelemhez mellékelni kell a létesítmény
bekerü lés i számláit, ennek hiányában szakértőve l becsü ltetett jelenlegi é1tékét. A
kérelem benyújtásakor igazolni kell a tervező i jogosultságot, továbbá az
igazgatási szolgáltatási díj befizetésének megtörténtét.

Ha táridő :

2008. június 30.

16. Monitoring
16.1 A fe lszín alatti vízvédelrni monitoring rendszert a 13.2 és 13.3 pontban
foglaltaknak megfel elően kell üzemeltetni a tevékenység felszín alatti vizekre
gyakorolt hatásának ellenőrzése érdekében.

17. A telephelyen a tevé.kenység
felhagyására vonatkozó előírások

szüneteltetésére

és

17. 1 Amennyiben az Engedélyes a tevékenység ideiglenes vagy végleges leállítása
mellett dönt, úgy azt a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését mege lőző
30 nappal köteles bejelenteni a Fel ügye l őségnek.

17.2 A Telephely bezárására indított eljárás során az üzeme ltetőn ek az engedélyezett
telephelyi tevékenység felhagyására, a telephely bezárására és a terület
újrahasznosítására vonatkozóan ütemezett és költségbecslést is tartalmazó tervet
kell benyújtania a Felügyelőségre, melyben be kell mutatnia a telep működése
következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Felügyelőség
megá ll<:lpí tja az esetleges további vizsgálatokat, illetve az utógondozás és
tájrendezés feltéte leit.

l 7.3 Gondoskodni kell a Telephelyen, illetve a gyűjtőhelyeken fe lhalmozott
hulladékok és veszélyes hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról,
ártalmatlanításáról.
17.4 A Te lephelyen, de különösen a veszélyes hulladék gyüjtőhe l yeken, veszélyes
anyag tárolóhelyeken az esetleges szennyezést fel kell tárni, a szennyezett talajt ki
kell termelni és annak további ke ze l ésérő l gondoskodn i kell.

18. Adatrögzítés és adatközlés a

Felügyelőség

18.1 Az Engedélyes köteles az engedély
elvégzett min tavéte lről , labora tórium i
karbantartás ról nyilvántartást készíteni.

előírá sainak
analí zis rő l ,

részére

megfelelően
mérés ről ,

valamennyi
vizsgálatról ,

18.2 Az Engedél yes a tevékenység végzése során be következő valamennyi rendkívüli
állapotot
köteles
nyilvántartásba
venni ,
különös
tekintettel
a
környezetveszélyeztetést, illetve ha vári át okozó eseményekre.
18.3 Az Engedélyes köteles a hulladékkal kapcso latos nyilvántartás i es
adatszolgáltatási
kötelezettségekről
szóló
jogszabályban
meghatározott
adattartalommal nyilvúntartást vezetni és adatot szol gú ltatni . A nyilvántartás és a
bizony latok nem se l ej tezhetők.

18.4 A7 „Adatgyűjtés és adatközlés a Felü gye l őség részére·· című 1. sá mú mellékle t
elöíri1sainak m eg felelő, valamennyi ny ilvántartást, rnintavétclczést, vizsgá latot,
laboratóriumi mérés t tartalmazó beszámo lót az engedélyben fog laltak szerint a
Felü gyelőséghez ke ll benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban.

19. Rendelkezés a korábban kiadott határozatokról
19.1 A 40672/2007. és 41305-29/2005. számt.'1 határozatokkal módosított 41 3052012004. számú egységes környezethasználati engedély jelen határozat jogerőre
emelkedésével egy idejűleg érvényét veszti, helyébe jelen határozat lép.
19.2 Az egyedi hulladékgazdálkodási tervet jóváhagyó 41305-2 1/2004. számú
határozat jelen határozat joge rőre emelkedésével egy idejűl eg érvényét vcs'.lli ,
helyébe jelen határozat lép.

20. Rendelkezés a feln1eriilt eljárási költségek viseléséről
20. l Az igazgatási szolgáltatás i díj megfizetésre került.

21. A döntés közlése
2 1.1 Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett település
önkormányzatának jegyzőj ét, hogy gondoskodjon a határozat he lyben szokásos
módon történő közl ésérő l a határozat kifüggesztésének és levétele napjainak
megjelölésével az erTől szóló értesítés Felü gye l őség re történő megküldésével.

2 1.2 E lrende lem, hogy az ügyfe lek tájékoztatásáért fe l e l ős szemé ly a határozat
kiadmányozását követően haladéktalanul gondoskodjon a határozatnak a
Felügyelőség h irdetőtábl áján történő kifüggesztésérő l , illetve az internetes
honlapján való közzétételrő l.

22. Jogorvoslat
22. l Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelő séghez címzett, de
hozzám két példányban benyújtott - díjköteles - fellebbezéssel lehet é lni.

INDOKOLÁS
J\ Felügye l őség 41305-20/2004. számon egységes környezethasználati engedélyt adott
ki a VT M CT J\L Kíi.. (továbbiakban: Kn.) rés7.ére a Székesfe hérvár, Beré nyi út 72-100.
szám alatti 276212 hrsz-ú telephe lyén fol ytatott fém fe lületkezelés i tevékenységre
vonatkozóan, tekintettel aITa, hogy a fent i tevékenység a környezeti hat<'1svizsgálati és a?
egységes környezethaszná lati en gedélyezési eljárásról szóló 3 14/2005. (X ll .25.) Korm.
rendelet (tovább iakban: R .) 2. számú melléklet 2.6 pontja alú tartozik.
1\ határozat 2.5 pontjában a felü gye l őség e l őírta, hogy az e l érhető legjob b technika

teljesítése érdekében az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak
kömyezclvédclmi felülvizsgálatát az Engedélyesnek el kell végeznie, tek intettel arra,
hogy a létesítményben folytato lt üzemelletés i technika, techno lógia . vizsgálati
eredményei az elérh e t ő legjobb technikát csak részben elég ítik ki a rnüködés során .
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i\ GLOBÁ.L-VL Környezetvédelmi Bt. álta l elkészített fe lülvizsgálati dokumentác ió
2007. május 25-én került benyújtás ra.

A Felügyelőség 45 302/2007. iktatószámú levelében fel szólította a VT METAL Kfl-t az
igazgatási szolgáltatási díj meg fizetésére, melynek mértéke tárgyi ügyben a
környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatúsi díjairól szó ló 33/2005 . (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 1.
számú melléklet III. fejezel 10.1 pontja alapján a 2.2. pont figyelembevételével 750 OOO

Ft.
Az igazgatási szolgá ltatási díj megfízetésre került.
Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció nem tartalmazta a tevékenység
hatásterületének meghatározását, így 50 l 43/2007. iktatószámú levelemben hiánypótlás
benyújtását írtam e l ő.
A ké11 kiegészítés 2007. július 25-én került benyúj tásra.
A Felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján
2007. július 31-én hirdetményt tett közzé a hivatalban, továbbá a hirdetményt és a
felülvizsgá lati dokumentációt megkü ldte Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzőjének a közteriileten és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából.
A

dokumentációval kapcsolatos
nem érkezett.

észrevétel sem az önko1mányzathoz,

sem

a

Felügyelőséghez

i\ dokumentáció áttanulmányozás{tr követően a Felügyelőség a tényáll ás tisztázása
érdekében a Ker. 50. § ( 1) bekezdése alapján bizonyítási eljárást folytatott le, melynek
érdekében 63659/2007. iktatószámú leve lében előírta a szükséges adatok, bizonyítékok
benyújtását.

A kért adatok, bizonyítékok 2007. október 8-án, illetve 2008. február 6-án kerültek
benyújtásra.
A Felügyelőség a rendelkezésre álló iratanyagokat áttanulmányozta, majd a R. 17. § (2)
bekezdésében előírt szakmai konzultációt 2008. február 18-án tartotta meg.
Az egységes környezethasználati engedély-kérelem és annak kiegészítései , valamint a
Felügyelőség~n rendelkezésre álló iratanyagok al apján az al ábbiak állapíthatók meg:
A VT METAL Kft. a Székesfehérvár, Berényi út 72-100. szám alatti telephelyén
femfelület-kezelési tevékenységet fo lytat, melynek során a különböző alakú és méretű
vas, acél, réz és rézötvözet tárgyak felületén a fé mréteget képe ző anyag (nikkel, réz,
cink, króm, arany) elektro lit oldatában elektromos áram hatására fémréteg alakul ki.
Az egymás mellett levő kádakba kerü lnek a különbözö összetételű és hőmérsékletű
vizes oldatok. A tárgyak ezekbe a7. oldatokba merülnek. Először felü letük tisztu l meg,
majd az elektrolit oldatban vékony néhány mm vastagságú fém válik ki a tárgyak
felü letén egyenletes vastagságban, nagy tisztaságban. A réteg nem tartalmaz
repedéseket, teljesen beburkolja a tárgyal.
A ga lván üzemben a tárgyak felületét a korrózió elleni védelem érdekében horgany
bevonattal látják el, az esztétikai megje lenés fokozására ezüst és arany réteget
képeznek. a kopásállóság jclentös növelésére nikkclezik a tárgyakat.
i\ galván üzemben az egyes kádsorokon hasonló méretű kádak vannak. A kisebb
térfogatú kádsoroknál a tárgyak áthelyezése az egyik kádbó l a másikba manuálisan , a
nagyobb térfogatú kádsorok esetében clarupályán mozgó kézi vezérlésű illetve automata
emelőkkel tö11énik, a kisebb tárgyakat dobba helyez ik, a nagyob bakat függesztik.

A kis te ljesí tményű sorokon manuálisan kosarakban, a nagy teljes ítményücke n
darupályák segítségével mozgathatók az alkatrészek függesztve, vagy dobokban. A víz
elvétele csappal ellátott leeresztö csonkon keresztül, illetve búvárszivattyúk segítségéve l
történik.
A Telephelyen folyatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatásai az alábbiak:
Levegőtisztaság-véd el e m:

Az Engedélyes felületkeze l ő üzeme Székesfehérváron a VIDEOTON Vállalatcsoport
telephelyének területén helyezkedik el. A Telephely a légszennyezettségi
agglomerációk és zónák kijelölésé ről szóló 4/2002. (X.7 .) KvVM rendelet 1. szám ú
mell éklete a lapján a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
A telephely területén légszennyezést okozó technológiákat a következő táblázat mutatja:

A technológia
sorszáma

Pontforrások száma (db)

Megnevezése

1.

Fémalkatrészek mechanikus megmunkálása

3.

Lúgos horganyzás

4.

Savas horganyzás

5

Kémiai nikkelezés

7.

Ezüstözés

8.

Sárgítás

9.

Zs írtalanítás

10.

Ultrahangos zsírtalanítás

11.

Ónozás, nikkelezés

12.

Aranyozás

14.

Ciános rezezés

6

2

2

Az Engedélyes a Telephelyen fémek felü letkeze lését végzi es ez a tevékenysége
légszennyező-anyag kibocsátással jár. A kezelőkádak felületéről elpárolgó anyagokat a
kádak pereménél elhelyezett elszívók elvezető csatornákon, kürtőkön keresztül vezetik a
környezetbe. /\ levegő mozgását ventillátorok biztos ítj ák . Egy-egy elszívó egység
általában több galvánsor kezelőkádjainál levő elszívó fejet köt össze és vezeti el a
különböző légszennyező anyagokat tartalma zó párás levegőt.
Az Engedélyes fö tevékenység i köre különféle fé m alkatrészek fellí letkezelése.
Különböző alakú és méretű vas, acél, réz és rézötvözet ből készü lt tárgyak felületén a
fémréteget képző anyag (nikkel , réz, cink, króm, arany) elektrolit oldatában elektromos
áram hatására fémréteg alakul ki.
A gyártási folyamat a keze l endő tárgy felületének tisztítását, a fémekn él érdességének
csökkentését, a kívánt fémbevonat kialakítását és az utókezelést fogl alja magába.
A tárgyak felü letének tisztítása, e l ő keze l é s e vízben oldott vegyszerek segítségével
történik, a felület védelmét szolgáló bevonat kialakítása vizes fázisú, ahol az elektrolit
oldatból elektromos áram hatására fém válik ki . A galvanizálás folyamata szakaszos. a
fémtárgyak tartózkodás i ideje az egyes egységekben a felületük minőségé től fü ggőe n
változik és a tu lajdonság határozza meg az a lka lmazott tisztítószerek összetételét is.
Engedélyes telephelyére légszennyezési bírság kivetésére nem kerü lt sor.
A Telephelyen bejelentés köteles d iffúz l égsí".ennyező fon:ás nem üzemel.
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A légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező fo rrások kibocsátásának
értékelésével kapcsolatos szabályokról
szóló
vizsgálatáva l, elle n őrzésével,
17/2001.(VIIL 3.) KöM rendel et (továbbiakban: KöMr.) 7. és 8. melléklete a lapján a
vizsgá lt telephelyen üzemelő, l égszenn yező-anyag kibocsátásával járó technológiák
nem tartoznak a folyamatos emisszió mérésre kötelezett tevékenységek körébe, hanem a
mérést évente, illetve ötévente kell elvégezni.
A beküldött dokumentáció és a Felügyelőség által nyilvántartott adatok szerint a
króm(VI) és vegyü leteinek kibocsátása a P63, P 12, P 13, P5 I, P59 pontforrásokon, a
nikkel és vegyületeinek k ibocsátása a P 13, P57, P59 számú pontfo tTásokon történik.
Ez<::n pontforrások kibocsátásának ellenőrzését - a KöMr. lO. § (l ) bekezdés a) pontja
alapján - a határozat 9.3 pontjában elő íi1ak szeri nt évente kell akkreditált laborató1iumi
méréssel ellenőriz n i.
A határozat 14. l pontj ában a technológiai kibocsátási határértékeket a levegő
védelméve l kapcsolatos egyes szabályokról szó ló 211200 1. (II. 14.) Konn. rendelet
(továbbiakban: LevR.) 9. § (1) bekezdésében biztosított jogkör szerint, a 4.2. számú
melléklet 1.1. pontja figyelembevételével határoztam meg.
A határozat 9.1 pontjában szereplő e l ő írást LevR. 8. § ( 1) és (2) bekezdése, a 9.2
pontban szereplő előírás t a 27. § (6) bekezdés alapján tettem.
A határozat 9.3-9.5 pontjaiban a mérési gyakoriságra vonatkozó előírás okat a KöMr. l 0.
§ (1) bekezdés a) pontja, a 19. § (1) bekezdése és a 8. számú melléklete alapján tettem.
A határozat 9.6-9.8 pontja iban szerepl ő
bekezdésben fogla ltak indokolj ák.
A határozat 9. 9 pon tja szerinti

előírást

előírás okat

a KöMr. 11 . §-ában és a 14. § (2)

a KöMr. 17. § (3) bekezdése alapján tettem.

A határozat 9.10 pontjában említett üzemnaplót a KöMr. 16. §-ában meghatározott
tartalmi és formai követelmények alapján kell vezetni és a dokumentumok megőrzésé ről
a KöMr. 17. § (6) bekezdése szerint kell gondoskodni.
Hulladékgazdálkodás:
A telephelyen fo lytatott technológia során legnagyobb mennyiségben a galvani zálás
technológiai szennyvizeinek tisztítása során keletkező galvániszap jelentkezik, mely
veszélyes hulladéknak minő sül.
A tevékenységbő l keletkező egyéb veszélyes hulladékokat, veszélyes anyago kat
tartalmazó göngyölegeket fajtánként elkülönítve, fedővel ellátott és fel iratozott kisebb
térfogatú edényben gyüj tik a galván üzemben és a víztisztító müben.
A gylíjtöedényzetekct megtclésüket kö vetőe n a veszé lyes hu ll adék üzemi
szállítják át és az ott lévő edényzetbe helyezik.

gy űjtőhelyre

A veszé lyes hull adék ü?;emi gyüjtőhe l y üzemeltetési szabályzatának jóváhagyását a
f-dügyelőség a 4 1305-20/2004. számú egységes környezethasználati engedély
kiadásával egyidcjííleg megadottnak tekintette. A veszélyes hulladé kkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2 00 l. (V I. 15.) Korm. rendelet
(továbbiakhar.: Vhr.) 2008. január 7-töl hatályos módos ítása szerint a Fe lü gyelőség nek
a veszé lye.s hulladé k üzemi gyüjtőh e l y üzemeltetési szabályzatával kapcsolatosan
jóváhagyási kötelezettsége nem áll fen n, így az üzemeltetési szabályzat jóváhagyásáról
jelen engedélyben nem rendelkezte m.
A keletkező nem veszélyes hulladékokat a ga lván üzemben és a víztis?;tító mübcn
fajti111kén t, fedővel és felirattal ellátott edényzetben gyűjtik.

A VT M ET AL Kft. a víztisztító műben nemcsak a saját felületkeze lési tevékenységéböl
ke letkezö technológiai szennyvizeinek tisztítását, hanem egyéb te rmelők veszélyes
hulladékainak kezelését is végzi . A kezelésre átvett veszé lyes hulladékok e lsősorban
felületkezelési technológiákból származnak, me lyek különféle sav hulladékok,
különféle lúgos, hidroxidokat tartalmazó hulladékok, cian id tar1almú hulladékok,
nehézfém tartalmú savas, illetve lúgos hulladékok, nehézfémeket is tartalmazó szilárd
sók és oldatok, fémoxidok, pác oldatok, foszfát tartalmú oldatok, iszapok, öblítő- és
mosóvizek, zs írialanítók. Az átvett veszélyes hulladékokat tisztítják, vegyileg kezelik,
az emulziókat bontják, az iszapokat sűrítik , préselik. A kezelésre átvett veszélyes
hul ladékok a Telephelyen folytatott fémfelület-kezelés i technológ iából keletkező
szennyvizek szennyező anyagaitól e l térő egyéb szen n yező komponenseket nem
tartalmaznak.
A veszélyes hulJadék kezelési technológia során keletkező vizes fázis, amennyiben
megfel el a Felügyelőség által megállapított kibocsátási hatá rértékeknek, úgy az üzemi
csatornán keresztül a közcsatornába kerülhet bevezetésre.

A keletkező iszapot bes űrítik, szüröpréselik, majd veszélyes hulladék lerakóba
szállíttatják el.
Az emulzióbontás során keletkező víz szintén közcsatornán keresztül kerül e lvezetésre,
a felúszó olajos fázis az Ózon Kft-hez kerül elszállításra további kezelés céljából.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § k) pontja alapján
ártalmatlanítás nak minősül a hulladék okozta kömyezetterhelés csökkentése,
környezetet veszélyeztető, szennyező, káros ító hatásának megszüntetése, kizárása a
hulladék anyagi minőségének megváltoztatásával, a 3. számú mellékletben felsorolt
eljárások valamelyikének alkalmazásával.
A technológia ismeretében megállapítható, hogy a telephelyen folytatott
hu llaclékkezelési tevékenység veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységnek
minősül.

/\. dokumentációban szereplő keze lni kívánt veszélyes hull adékok mennyisége, illetve a
kiépített kezelési kapacitás alapján megállapítható, hogy a tevékenység a R. 2. számú
111.ellékletének 5. l pontja alá tartozik.
A dokumentáció tartalmazta a VT METAL Kft. adatait, a kezelni kívánt veszé lyes
hulladékok megnevezését, mennyiségét, jellcmzöit, a ke7:elési technológia leírását, a
kezelés telephelyére vonatkozó műszaki jell egű infom1ációkat, a kömyezetbiztonságra,
illetve az esetlegesen bekövetkező havária elhárításc1ra vonatkozó terveket, a
tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
/\. VT METAL Kft. érvényes cégbejegyzéssel rendelkezik, melyben szerepel a
hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó TEÁOR szám.
A VT METAL Kft. biztos ítani tudja a keze lés azon személyi és tárgy i fe ltételeit,
amelyek garantálják a környezetvédelmi előírásokn ak eleget tevő hulladék.kezelést. A
szakmai képzettséget igazoló bizo nyítványok másolatai a Fe lügye lő ségen rendelkezésre
ál lnak.
A VT M ETAL Kft. környezetszennyezési

fel e l ősségbiztos ítássa l

rende lkezik.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység környezetszennyezést kizáró
módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi fel tételek rendelkezésre
áll nak. A környezetvédelmi elöírások maradéktalan betar·tása mellett a környeze t
vcszé lyc.aetésével nem kell számolni.

A fentiek alapján a veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó
hulladékkezelési engedélyt a Vhr. 8. §-a alapján megadottnak tekintem.
kezel hető veszélyes hulladékok fajtáj át és mennyiségét a 10.1, 10.2 és
10.3 pontok, az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység leírását és a szükséges
tárgyi feltételeket a l 0.4, 10.5 és l 0.6 pontja ta1talmazza.

A telephelyen

A hulladékkezelési tevékenységhez szükséges személyi feltételeket a lO. 7 pont
tartalmazza.

A VT METAL Kft. a jelen határozatban engedélyezett veszélyes hul ladék
ártalmatlanítás i tevékenységet, már korábban is végezte a Felügyelőség 41305-20/2004.
számú egységes környezethasználati engedé lye alapján. A Felügyelő ség a kezelés
eredményeként keletkezett vizes fázi s közcsatornába bocsátásához nem járult hozzá,
amíg a kezelt hulladék közcsatornába bocsáthatóságá nak feltételei nem tisztázódnak,
így 66171 /2006. iktatószámú határozatával a Felügyelőség a kezelés eredményeként
keletkező vizes fázis tárolására hulladékkezelési engedélyt adott.

A rendelkezésre álló in fo rmációk alapján megállapítható, hogy a

begyűjtött

veszélyes
hulladékok jellemzően felületkezelési technológiákból szárn1aznak és a VT METAL
Kft. fémfe lület-kezelés i technológiájából keletkező szem1yvizek szennye:lő anyagaitól
el térő egyéb szennyező komponenseket nem tartalmaznak. A fentiek alapján
amennyiben a veszélyes hulladék kezelési tevékenység eredményeként ke letkező vizes
fázisban l évő szennyező anyag komponensek vizsgálati eredményei megfele lnek a
Felügyelőség által jelen határozatban a fe lületkezelési technológiából keletkező
szennyvizek vonatkozásában megállapított kibocsátási határé1tékeknek, úgy a vizes
fázis közcsatornába bocsátható.
A fentiek alapján a határozat l 0.8 pontjában rendelkeztem a Telephelyen jelenleg tárolt
hulladék további kezelésének fe ltételeiről.

A Vhr. 20. § (2) bekezdése al apján a fiz ikai-kémiai e ljárásokkal történő ártalmatlanitás
megvalósitásának feltételeit - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az illetékes
környezetvédelmi felügye l őség állapítja meg engedélyében. A kezelés eredményeként
keletkező vizes fázis ki záró lag a határozat 14.3 pontjában meghatározott kibocsátási
határé1tékeknek való megfelelés esetén vezethető az üzemi-, ill etve a közcsatornába.
En-e vonatkozóan a 10.9 pontban előírá s t tettem.
hulladékkeze l ő

telep üzemeltetésére vonatkozóan a 10.1 0 pontban meghatároztam az
hulladékok menny iségét, tekintettel an a, hogy a hulladékgyűjtő
helyek kapacitása behatárolja a telephelyen egy idejű leg kezelhető hulladék
mennyiségeket. Az előírás betartásával elkerülhető a telephelyen történő indokolatlan
hull adék fe lhalmozódás.
A

egyidejűleg átvehető

A Vhr. 27. § (4) bekezdése szerint az engedélynek rendelkezéseket kell tartalmaznia a
hulladékkezelési létesítménynek az engedélyben rögzített e l ő írásoktó l elté rő, valamint a
környezet veszélyeztetésének elkerül ése érdekében a h ibás működés esetére. A fentiek
a lapján a 10.11 és 10.1 2 pontokban előírást tettem.
A 10. 13 és 10, 14 pontban

szereplő el ő írást

a Vh r. 6 . §-alapján tettem.

A Vh r. 29. §-a alapján az engedélyezett tevékenységek végzését, a környezetvédelm i
hatóságnak S évenként fel ül kell vizsgál nia. En·e vonatkozóan a 10. 15 pontban előírást
tettem.
A hulladékgazdá lkodásró l szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 13. § ( 1)
bekezdése szeri nt a hulladék t erm e l ője, bütokosa a tevékenysége gyakorlása során
kel e tkező, illetől eg más módon a birto kába ke rii l ő hulladékot köteles gyüjtcni, továbbá
hasznosításáró l, ártalmatlanításáról gondoskodni. Erre vonatkozóan az 1O. l6 pontban
tettem előírást.
·
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A technológiai szennyvíz-ke7.clésben és a s7.ennyvíz kibocsátás körülményeiben
változás az alábbiakban történt:
Az Engedélyes a saját tevékenységéből származó szennyvizek kezelésén kívül - a piaci
igényeknek és a tisztiló kapacitásának függvényében - más cégektől átvett veszélyes
folyékony hulladékok kezelését is végzi. A kezelt hulladékok döntően galvanizálásból
származó folyadékok, melyekből adódó többlet szennyv íz mennyiség max. 50 m 3 /d.
A hulladékok kezelésének menete a galvanizálási szennyvizek tisztításával megegyezik,
a meglévő tisztító berendezések a fenti céloknak megfelelnek.
A hulladékkezelésböl adódó többlet szennyvizek a saját tisztított szennyvizek.kel együtt
kerülnek kibocsátásra az üzemi csatornán keresztül a városi közcsatornába. Az üzemi
csatornára való csatlakozási pontnál a meglévő mintavételi- monitoring pont továbbra is
fenn van tartva.
A tevékenység végzése során az a lábbi víz- és anyagtakarékossági intézkedéseket

vezették be:
kádtartalom párolgásának csökkentése érdekében a kádakal letakarták, a
vízbevezetéseket vízórák és rotaméterek felszerelésével és azok rendszeres
ellenőrzéséve l optimalizálták,
a gyártás során hozzáadott adalékok, zsírtalanítók, cianidok és savak mennyiségét
csökkentették,
a Cr(VI) helyett egyre inkább a Cr(III) kerül alkalmazásra,
- a kémiai nikkel-fürdőben a vegyü letek közt nincs ólom és kadmium tartalmú anyag,
a zsírtalanító kádakhoz kapcsolt olajleválasztó egységekkel a keletkező szennyvíz
rnennyisége csökkent.

Az Engedélyes közös üzemi csatornán keresztül a városi közcsatornába bocsátott
technológiai szennyvizei (és hulladék kezelésből származó vizei) mennyiségének és
minőségének, valam int a bebocsátás i követelménye inek tekintetében három oldalú
megá llapodást köttetett (VT METÁL Kft. mint kibocsátó, Videoton Holding Zrt. mint
üzemi csatorna szolgáltató, Fejérvíz Zrt. mint városi közcsatorna üzemeltetője). A
megállapodás keretében tisztázásra került az egyes bebocsátási pontokon átadott
szennyvizek mennyisége és minősége, valamit a tisztítási követelmények megtartásának
felelőssége is. A megállapodás keretében a galvanizálási, valamint a hulladékkezelési
tevékenységbő l eredő tisztított technológiai szennyvizek üzemi és közcsatornába való
bocsátásának a szerződés és az engedélyben foglaltaknak megfelelő működés esetén
akadálya nincs.
A 12.1-12.4 pontok előírásait a felszíni vizek rninösége védelmének szabá lyairól szóló
220/2004. (Vlf.21.) Korm. rendeletnek (továbbiakban: FvR.) a kibocsátókra vonatkozó
általános előí rása i alapján tettem.

A 12.5 pont előírását a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának
szóló 90/2007. (IV.26) Korm. rendelet alapján te ttem .

rendjéről

A 14.2 pontban az engedélyezett kibocsátható szennyvízmennyiség megállapítására az

FvR. szerinti pontszerű szcnnyvízkibocsátások ellenőrzéséhez nem nélkülözhető é1ték
miatt volt szükség. /\z adat megállapításához a benyújtott dokumentációban foglalt, a
jövőbeni üzemeltetés során a befogadó üzemi csatornúba engeclell elötisztítoll szcnnyvi1
mennyiségét vettem alapul.
A 12.6 pont clöírását az FvR.

ellenőrzésről

szóló 27-30. §-ai alapján tettem.

Ki bocsútúsi hatúrénékeker állapítottam meg a Vic..koron l Iolding Zrt. közös üzemi
csa1omá.1úba bocsátott elötisztítolt íémfelület-kczeksi technológiai szennyvizekre a
hatúrozaLOlll 14.3 pontjában, figyelemmel az rvR. 21. és 25. §-ára, a haszm11t és
szcnny,·izck kibocsátási hau:lrértékcir61 és alkalmazúsuk szabúlyairó l szóló 28/200·4.
(X I 1.25) KvVM rendelet (továbbiakban: határénékR.) r. számú melléklet III. rész 33.

A technológiai szennyvíz-kezelésben és a szennyvíz kibocsátás kö rülményeiben
változás az alábbiakban történt:
A'/.. Engedélyes a saját tevékenységéből szá rmazó szennyvizek kezelésén kívü l - a piaci
igényeknek és a tisztító kapacitásának függvényében - más cégektől átvett veszélyes
folyékony hulladékok kezelését is végzi . /\ kezelt hulladékok döntőe n galvanizá lásból
3
származó folyadékok, melyekből adódó többlet szennyvíz mennyiség max. 50 m /d .
A hulladékok kezelésének menete a galvanizálási szennyvizek tisztításáva l megegyez ik,
a meglévő tisztító berendezések a fenti cél oknak megfelelnek.
A h ulladékkezelésbő l adódó többlet szennyvizek a saját tisztított szennyvizekkel együtt
kerülnek kibocsátásra az üzemi csatornán keresztül a vúrosi közcsatornába. Az üzemi
csatornára való csatlakozási pontnál a meg l é vő mintavételi-monitoring pont továbbra is
fenn van tartva.

A tevékenység végzése során az alábbi víz- és anyagtakarékossági intézkedéseket
vezették be:
- kádta11alom párolgásának csökkentése érdekében a kádakat letakarták, a
vízbevezetéseket vízórák és rotaméterek fels7.erelésével és azok rendszeres
e llenőrzéséve l opti mai izálták,
- a gyártás során hozzáadott adalékok, zsírtalanítók, cianidok és savak mennyiségét
csökken tették,
- a Cr(VI) helyett egyre inkább a Cr(III) kerül alkalmazásra,
- a kémiai nikke l-fürd ő ben a vegyületek közt nincs ólom és kadmium tartalmú anyag,
a zsírtalanító kádakhoz kapcsolt olajleválasztó egységekkel a keletkező szennyvíz
mennyisége csökkent.
Az Engedélyes közös üzemi csatornán keresztül a városi közcsatornába bocsátott
technológiai szennyvizei (és hulladék kezelésből származó vizei) mennyiségének és
min őségének, valamint a bebocsátási követelménye inek tekintetében három oldalú
megá llapodást köttetett (VT METÁL Kft. mint kibocsátó, Videoton Holding Zrt. mint
üzemi csatorna szolgáltató, Fej érvíz Z11. mint városi közcsatorna üze meltetője). A
megállapodás keretében tisztázásra került az egyes bebocsátási pontokon átadott
szen nyvizek mennyisége és minősége, val amit a tisztítási követe lmények megtartásának
fe l e lőssége is. A megállapodás keretében a galvanizálási, vala mint a hulladékkeze lés i
tevékenységből eredő tisztított technológiai szennyvizek üzemi és közcsatornába va ló
bocsátásának a szerződés és az engedélyben fogl a ltaknak megfe lelő működés eseté n
akadá lya nincs.

A 12.1- 12.4 pontok e l őírásait a felszíni vizek minősége védelmének szabálya iról szóló
220/ 2004. (Vf l.21.) Korm. rende letnek (továbbiakban: FvR.) a kibocsátókra vonatkozó
általános el ő írásai alapján tettem.
A 12.5 pont előí rá sát a környezetkárosodás mege l ő zésének és el hárításának
szóló 9012007. (IV.26) Korm. rendelet alapján tettem .

rendjéről

A l4.2 pontban az engedé lyezett kibocsátható szennyvízmennyiség megállapítására az
FvR. szerinti pontszerű szennyv ízkibocsátások cllenörzéséhC7 nem nélkülözhető érték
miatt volt S7ükség. Az adat megállapításához a benyújtott dokumentác ióban foglalt, a
j övöbcni üzcrnclletés során a be fogadó üzemi csatornába engedett előtis z tított szennyvíz
mennyiségét vettem a lapul.
A 12.6 pont előírását az FvR.

ellenőrzésrő l

szóló 2 7-30. §-ai alapján tettem.

Kibocsútúsi határértékeket állapítottam rn cg a Video ton 1Io lding Zrt. közös Lin :mi
csa tornájába bocsátott előtisztitou Cémfellilct-kezcló:;i technológiai szennyvizekre a
hat{1rozatorn 1-l.3 pontj ában, fi gyelemmel az f vR. 2 1. é s 25 . ~ -ára , a használt é:s
szenny,·izck kibocsátási hatúrértéke iről és alkalmaósuk szabályairól szó ló 28/200.:1 .
(X ll. 25) Kv\/ M rendelet (tovább iakban: határértékR.) 1: számli mellékl et Ifi. rész 33 .
/<)

fejezetében rögzített l. galvanizálás tevékenységre, vala mint a 4. számú melléklet egyéb
befogadóra vonatkozó közcsatornás küszöbértékeire.
A dokumentáció alapján az Engedélyes fő tevékenységi körétő l (fémfelület-kezelés,
galvanizálás) az átvett és kezelt hulladékok minősége nem tér el, így a
hulladék.kezelésből szánuazó vizek minősége is a galvanizálási szennyvizekével azonos.
Az Engedélyes benyújtotta az FvR. 23. és 25. §-ai szerinti, a felületkezelési
szennyvizeinek üzemi csatomán keresztül a városi közcsatornába bocsátásának
körülményeit szabályozó megállapodásokat, melyek tartalmát a döntésemnél
figyelembe vettem.
J\. mintavételezési helynek kijelölt pont (az épületen kívüli, a közös üzemi csatornára

bocsátást mege lő ző kiépített mintavételi hely) a határértékR. 2. § e) és f) pontjainak
egyaránt megfelel, így a technológiai kibocsátási határértékeket együttesen az
ü7-emépülct melletti mintavételi helyre vonatkoztattam.
A szennyvízkezelő berendezések jelen határozatomban megfogalmazott kibocsátási
határértékeknek való folyamatos megfelelőségét az Engedélyesnek az egységes
kömyezethasználati engedély jogerőre emelkedését követően lefolytatott vízjogi
engedélyezési eljárásban kell mérési eredményekkel (próbaüzem) igazolnia.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1)
bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. § (l) bekezdése alapján vízilétesítmények
megvalósítása csak jogerős vízjogi létesítési engedély bir1okában kezdhető meg. A Vr.
l 5. § ( 1) bekezdése értelmében vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vagy attól
eltérően megvalósított vízimunka vagy vízilétesítmény esetén az építtetőnek
(tulajdonosnak) fennmaradási engedélyt kell kémi. A Vr. 15. § (3) bekezdése szerint a
fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a vízjogi létesítés i és
üzemeltetési engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával
kell eljárni azzal, hogy a kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot ta11almazó
tervdokumentációt kell csatolni.
A Vgtv. 29. § (3) bekezdése értelmében amennyiben a fennmaradási engedély
megadható, a létesítő bírság fizetésére köteles. A Vr. 15. § (5) bekezdése alapján a
fennmaradási engedély megadásával egyidejüleg rendelkezni kell a fennmaradási
bírságról. A Vgtv. 29. § (3) bekezdése szerint a bírság az engedély nélkül létrehozott
építmény értékének 20 %-áig te1jed.
A vízjogi fennmaradási engedély a vízjogi engedélyezési eijáráshoz szükséges
kérelemről és mellékleteiről szóló 1811996. (V I. 13.) KHVM rendeletben (a
továbbiakban: KHVM rend.) előírt tartalmú és pé ldányszámú dokumentáció
benyújtásával kérh ető. A KHVM rend. 2. § ( 1) bekezdésének e) pontja alapján a vízjogi
1.étesítési engedély iránti kérelem tartalma:aa, ille tő l eg ahhoz mellékelni kell - egyebek
mellett - a tervezői jogosultság igazolását. Vízjogi engedélyezési eljárásban csak
megfelelő vízilétesítmény tervező i jogosultsággal rendelkező tervc7.:Ő által készített
tervet fogadhat el a Felügye lőség.
A DíjR. 2. § ( 1) bekezdése szerint igazgatási szo lgá ltatási díjat kell fizetni a DíjR. 1.
számú
mellékletében
meghatározott
kérelen1re
induló
környezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárásokért. A DíjR. 3. § (5) bekezdése
értelmében al igazgatási szolgáltatási díj megfü.etését igazoló befizetési bizonylatot
vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.
A fentiek alapján a 15. l pontban

előirást

tettem.

Felszín alatti vízvédelem:
A vizsgált területen és környezetében pannon, pleisztocén és holocén kori rétegek a
jellemzőek. A felső pannon homok, iszap és agyag különböző vastag rétegeiből áll ,
összvastagsága megha ladj a a 100 rn- t. A pleisztocén képződményeket főként lösz és
homokos lösz alkotja, amelyeket nem mindeni.itt összefüggő agyagosabb sávok
szakítanak meg, vastagságuk 4-20 m közötti.
A holocén korban 0,6-0,8 m vastag humuszos termőta laj képződö tt. A felső réteget
néhol az emberi tevékenységből szám1azó feltöltések és terep átalakítások módosítják.
A felszín a latti első vízadó réteg a pleisztocén finomszemcsés összlet, a vízrekesztő
réteg a felső pannon agyagréteg. Az első vízadó réteg átlagvízszinlje l 0-15 m. A
talaj víz fekü szintje DK-i, D-i , DNy-i irányban lejt. A talajvíz áramlásának irán ya DK-i .
Az agyagosabb sávok nem választják szét a területeket, ezért a felső vízadó nyílt, a
víztükör nem feszí tett. A felső pannon összletet nagy kiterjedésű összefüggő és nagy
vízzáró képességű agyagréteg választja el a pleisztocén rétegektől, ezért az
agyagrétegek alatti vízadók teljesen elkülönültek a fe l ső vízadóktól. Ezek a vízadó
rétegek ivóvíz minőségű vizet tartalmaznak. A felső pannon vízadó réteg vastagsága
kevesebb mint 50 m, a nyugalmi vízszint 20-48 m közötti.
A dokumentáció szerint a két vízadó réteg között teljesen zárt az agyagréteg, közöttük
csak fúrási, kút kivite lezési hibák miatt jöhet létre kapcsolat. Az érintett területen és
környezetében a felső humuszos talajréteg és feltöltések alatt 4,5-6,7 m mélységben
sárga iszapos homokliszt talá lható, amely közepes tömörségű és közepes vízáteresztő
képességű (a szivárgási együttható kb. l 0·5 m/s). Alatta a pannon összlet vízzáró és
vízadó rétegek sorozata található, a fe lső vízzáró réteg egységes, szivárgási tényezője
10·7 - I o-8 mis, ami a víz függőleges szí várgását jelentősen lelassítja.
A telephelyen 4 db monitoring kút üzemel. K ét kút a GÜ- 1 és a GÜ-2 jelű segítségével
mintázható a galván üzem és a víztisztító mű területe felé mozgó, valamint szintén két
kúttal, a GÜ-3 és a GÜ-4 jelüvel mintázható az üzem területét el hagyó talajvíz
minősége. A figyelőkutakat 2006-ban alakíttatta ki az Engedélyes. A vízminták mért
paraméterei közül a (8) szennyezettségi határérték alattiak a fémek és félfémek, a nitrát
és ammónia kivételével a szervetlen vegyületek, és az összes klórozott alifás
szénhidrogének. Méréshatár alattiak a cianid, az összes klórozott aromás
szénhidrogének és a vi nil-klorid tartalom. A GÜ-2 és GÜ-4 kutak ammónia és nitrát
szintje meghaladta a (8) szennyezettségi határértéket, mind az üzem fe lé érkező, mind
az üzemet elhagyó talajvízben .
A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a galván üzemből nem jut ki
szennyezést okozó anyag a közvetlen környezetébe. A termelés nem szennyezi a
földtan i közeget és a felszín alatti vizeket. A galván üzemben a termelés folyamatos
el lenőrzése, a kialakított műszaki védelem, valamint a technológia zártsága biztosítja,
hogy a földtani közeget és a felszín a latti vizeket szennyezés normál körülmények
közöll ne veszé lyeztesse.
A terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméröl szóló
21912004. (Vl l. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7 . ~ (4) bekezdésén alapuló
1: 100000 -cs méretarúnyú érzékenységi térkép a lapján, a felszín ala tti vizek állapota
szempontjából érzékeny terület.
Az engedély 13.2 pontjában a meg lévö monitoring kutak további üzeme ltetését írtam
elő. A \·izsgálandó s~ennyezöanyagok körét a tárgyi tevékenységnél vizsgált jel lcmzök
és a felü lvizsgálati dokumentációban fog lnltak a lapján határoztam meg. A mintavételre
és a felszín alatti vízminöségi vizsgá latokra vonatkozó sza bványokat az e ngedély 13.3
pontja tanalmaaa.

A 13.4 pontban
alapján tettem.

szerep lő előírást

a faviR. Felszín alatt vit:védelemre vonatkozó

előírásai

A 13.5 pontban szereplő előí rás t a faviR. 13. és 14. §-a alapján, valamint a környezet
védelmének általános szabályai ról szóló 1995. évi LJTJ. tv. 82. § (1) bekezdése alapján
tettem.

A 13 .6 pontban szere p l ő e lő írásomat a faviR. 16. §-a alapján tettem, miszerint a felszín
alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőít az „A lapbejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről"
megnevezésű bejelentőlapon kell az engedélyköteles tevékenység helye szerint illetékes
felügyelőséghez benyújtani.
Za j- és rezgésvédelem:

A VT METAL Kft. galvánüzeme a VlDEOTON Holding Zrt. Berényi úti telephelyén
üzemel. Környezetében a Holding területén fekvő üzemi létesítmények és irodaházak
fekszenek. A terület rendezés i terv szerinti besorolása gazdasági terület. A legközelebbi
védendő létesítménynek a déli irányban fe kvő orvosi rendelő, a délkeleti irányban
található irodaházak (79, 94, 94 - VT Eletromechanikai. Vállalat, VT Holding Rt.
Központi Iroda épülete) valamint a szomszédos üzemi létesítmény irodái minősülnek.
Lakó és intézményterületek a Te lephel ytől délre, keletre és dé lnyugatra, nagyobb
távolságokban fekszenek, de ezeket részben az ipari park területén fekvő épületek
árnyékolják, részben azok zajforrásai elfedik a vizsgált zajforrások hatását, igy a
lakóépületek és intézmények zajterhelését a VT METAL Kft. zajforTásai érdemben nem
befolyásolják.

A galvánüzem épületegyüttese két fő csamokrészre osztható, melyekben különböző fém
alkatrészeket látnak el fémbevo nattal elektroliti kus úton. A technológiai berendezések a
csarnokban üzemelnek. A technológiához jelentős mé1tékű elszívási kapacitás tartozik,
melyek domináns módon meghatározzák a Telephely környezeti zajkibocsátását. Az
elszívó rendszerek ventilátoregységeinek döntő hányadát az épület pinces7.intjére
telepítették, ezzel csökkentve a környezeti zaj hatásokat. A szabadtéri zajforrásokat az
elszívó ventilátorok kifú vó kürtői , az épület DK-i és ÉK-i oldala mellett telepített
elszívók, valamint a tetőtéri ventilátor egységek alkotják.
A 2004. évi egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében végzett
műszeres mérés szerint a Telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak
megfelelt.
A vizsgálat óta el telt idöszakban technológiaváltás tötiént: két sor leállításra kerü lt és
üzembe helyeztek tovább i 3 galvanizáló sort. Közülük egy külön előkezelő, egy külön
utókeze lő és egy lúgos ciános rézfürdő t alakítottak ki. Az lij tech nol ógiai sorok
elszívását részben a meglévő kürtőkö n keresztül, részben új, az üzemcsarnok déli
olda lán telepített pontforrásokon keresztül biztosítják. Az új kádsorokhoz tartozó
elszívások névleges légszállítása mi ntegy 6 %-al növelte meg a légszállítási igényt, amit
a meglévö ventilátorok biztosítanak. A kiegészítő dokumentációban foglaltak szerint a
Te lephely környezeti zajk ibocsátása a technológiaváltás következtében érdemben nem
változott.
Jelen felülvizsgálat keretében ismételt zajmérés nem tönént, csak szá mítások készliltá
annak igazolására, hogy a vizsgált telephelyen üzeme lő zajforrások a környező védenqö
létesítmények zaj terhelésére érdemi hatást nem gyakorolnak.
A többször.· módosított 12/ 1983. (V. 12.) MT rendelet (továbbiakban ZR.) 13. §-a szerint
meg l évő üzemi létesítmények esetében a zajkibocsátási határérték megállapítását
követően minden olyan változás esetén, ami a kiboesátélsi határérték túllépését
eredményezi, a környezetvédelmi hatóság új határértéket állapíthat meg.
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A VT M cTA.L Kft környezetének területi besoro lása a jelenleg hatá lyos rende:tési te rv
és a zajvédelmi kategóriák al apján:
Az ipari park területé

fekvő

létesítmények esetében

„Gazdasági terület és különleges terület"
Az itt megengedett zajterhelés:
nappal (06-22 óráig) 60 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 50 dB(A)
A környező irodaépületek védelmére megállapított zajkibocsátás i határérté k
meg határozása során fi gyelembe kell venni a szomszédos, az adott irodaépületre hatást
gyakorló üzemi létesítményeket is, így az MS Z 1.3- 111-85 szerint az üzemek számától
függő korrekciót -3 dB-le l fi gyelembe kell venni. Ugyanakkor az irodaépül etek
használati módjuk alapján nem igénylik az éjszakai szi gorúbb védelmet.
A dé li, keleti és délnyugati irányokban nagyobb távolságokra - több száz méterre fekvő lakóterületek (Berényi út, Pozsonyi út, Fiskális út, Cento utca, Pes tispincék utca,
Gugásvölgyi utca) területi besoro lása
„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, fa lusias,

telepszerű beépítésű)

Az itt megengedett zajterhelés:
nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)
A Berényi út dé li o ldalán
területi besorolása

fekvő

„Lakóterület (nagyvárosias

intézmények (VOK , óvoda, Váczi M. Sza!c'<:özépiskola)

beépítésű )

vegyes terület"

Az itt megengedett zajterhe lés:
nappal (06-22 órá ig) 55 dB(A)
éjjel (22-06 óráig) 45 dB(A)
A telephely ipari létesítményekkel szomszédos északnyugati irányában a terül et
zajvédelmi besorolása "egyéb, zajvédelmel nem igénylő terület". Ezen irányokban az
MSZ 13-111 -85 szabvány 3.2. pontja szerint a zajkibocsátás maximál isan megengedclt
értéke 70 dB(A) .
A fent iekben leírtak figyelembe vételével, a többször módosított 1211983. (V. 12.) MT
rende let 13. §-a, valamint a rende let végrehajtására kiadott, a zaj- és rezgésterhelési
határértékek :negállapításáról szóló 8/2002. (Hl. 22.) KöM -EüM rendelet 1. §. ( 1)
bekezdése és 1. számú me ll éklete, továbbá a R. 20. § (4) bekezdése alapján új
zajkibocsátási határértéket állapítottam meg a Lelephelyre.

Szakhatósági állásfoglalások:
Az eljárás során a R. 12. számú mellékletében megjelö lt szakkérdésekre kiterjedően, a
R. 20. § (2) bekezdése a lapján megkereste m az ügyben érintett szakhatóságokat.
Az ÁNTSZ Közép-dunántúli Reg ioná li s Intézete 3747/2/2007.
szakhatósági állásfog la lásában hozzájárulását elöírás nélkü l megadta.

számon

kiadott

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegy?.ője 112248/ 1/ 2007. számon kiado tt
szakhatósági állásfog la lásában hozzáj árulását előírá s né lkül megadta, egyúttal
megállapította, hogy a galvanizáló üzem a? érvényes hely i építés ügy i előírásoknak
megfe lel, a tevékenység helyszínén és annak közvetl en környezetében he lyi jel e ntőségű
rermészetvédelmi érték nem talá lható.

A Fejér Megyei Ka tasztrófavéde lmi Igazgatóság 48211/2007. számú levelében
é rtesítette a f e lügyel ősége t, hogy tárgyi ügyben szakhatósági állásfogla lást nem :111
módjában kiadni . mivel a R. értelmében a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
szakhatósági állásfoglalást csak a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére
kiterjedően, a külön jogszabály szerinti al só küszöböt cl nem érő veszélyes anyagot
tároló, el őá llí tó, felh asználó tevékenységeknél ad ki.
Az el é rhe tő legjobb technikának való megfelelés értékelése:
A felülvizsgálati dokumentáció tartalmazta a fémfelület-kezelési tevékenység
értékel ését az elérhető legjobb technika szempontjábó l. A fe lü lvizsgálati dokumentáció
megállapítása i az alábbiak:
•

Kevés hulladékot termelő technológia alka lmazása: A Kft. törekszik a minimális
hulladék termelésére. A tárgyak felületének szennyeződését csökkenti, hogy a
galván üzembe szál1ított tárgyakat feldol gozás e l őtt zárt raktárban helyezik el. A
vegyszerek optimális fclhaszná l{1sát biztos ítja, hogy a ga lvánsorok je l entős része
félautomata, automata, a technológia i paramétereket mérőberendezések jelzik. Az
üzem több évtizedes tem1elési tapasztalattal rendelkezik, a szakszerü termelés
minima li zálja a selejtek számát, ami anyag és energia megtakarítást jelent. Hatékony
az e llenáramú öblítés, a csepegtetötálcák alkalmazása, segítségükkel a
vegyszeráthordások mennyisége, a következő kád keze l ővizé nek m i nőségroml ása,
így a szennyvíz mennyisége csökken. Szennyvízmennyiség csökkenést értek el a
zsírtalanító kádakhoz kapcsolt o lajleválasztó egységekkel, ami a szennyvíz
szervesanyag tartalmának jel ent ős csökkenését biztosította, biztosítj a.

•

K evésbé veszé lyes anyagok használata: Tovább csökkentették a króm(Y I) tartalmú
vegyszerek alkalmazását, így nemcsak a kromátozáskor keletkező szennyví.l
koncentrátum mennyisége csökkent, hanem a redukciójára is kevesebb nátriumpiroszu lfit szükséges. Nem haszná lnak foszfát ta1talmú vegyületeket és az ecetsav
használatát is erőse n lecsökkentették, több a zsírtalanítás nál adalék.ként alkalmazott
nehezen bomló vegyü leteket cseré ltek le. A fémfelület fe lvitelekor az ine11 anód
használata növekedett, ami a vegysze1felhasználás hatékonyságát növelte.

•

A regenerá lás és új rafelhasználás e lősegítése: A galvanizá láskor felhasznált anyagok
közül egyedül a víz regenerálása válhatna valóra további víztisztítás i l ép c sők
beiktatásával. Az egyes vegyszerek a számos kém iai reakció miatt nem n yerhetők
vissza, ezért újrafelhasználásuk nem lehetséges. A szennyvíz tisztításának méttékc
el egendő a csatornába bocsátható vízminőség eléréséhez, azonban nagyobb anyagi
ráfordítás (beruházás i és üzemeltetés i költségek) nélkül nem biztos ítható a tisztító
műben olyan minőségü víz, am i fe lhasználható lenne a galvanizálás során. A
galvanizálás során elhasználódott savat és lúgot a szennyvíztisztítás során tovább
használják az ártalmatlanítással egy időben a pH beállításához. Kisebb jelen tőségü a
fé mbevonatból készült anódok újra has:.wá latának bevezetése, a maradó
anódda rabokat az utóbbi é ve kben összegyüjtik, újra öntetik. Így a ti szta [ém szinte
teljes mértékben hasznosul. Az ü7,emben fém anód hull adék nem képződik.

•

Alternatív üzemeltetési módszerek: A galván üzemben manuális, félau tomata és
automata ga lvánsorok vannak. A legnagyob b te lj es ítményű az automata DUA sor. A
galvánsorokon egyenletes termelést végeznek, a piaci igényeket fo lyamatosan ki
tudják elégíteni. Az üzemben több éve biztosítani tudták szinte az összes soron a
folyamatos termelést, az igények csak kis mértékben változtak, aminek kielégítésére
kisebb sorokat alakította k ki .

•

\lusnk1 kjli1désbc11 bcköH:tkadl \áltm·ások: l'ovább folytulJÚk a karosabb
vcgys7cn:k l-.1vúltúsút hatékonyabb, kevésbé szennyczö vcgys:1crckkcl !\1
öblitövi/ck hatékonyabb használatút segítik a:t egyes galvánsoroknál a vezetékekbe
szereli v11.órak, rotaméterek. A GGA soron üres kád feletti mosó-öblítést (spicc
öblítés) vezettek be. Elkezdték a kezelökádak felületének takarását, leállá.-..kor a;
összes felületet lefedik, üzemeltetés közben az elox és a GT A horganyzósorok
fürdöinél müanyag golyókat helyeznek a vízfelületre. Több szárítókádban az
egycnlctc3ebb hőeloszlás érdekében terelő lemezeket építettek be, il lelve néhány
helyen a gázkalorifereket infrasugárzókra cserélték. A kbi vezérlésű tazis.p1vítók
egy részét automata vezérlésre cserélték. Az elmúlt évben az ü;em 'ilagitasát 1s
felújították. a régi armatúrákat új, encrgiatakarékosra cserélték. A szennyvíztisztító
míibcn egy ÚJ, háromtornyú kavicsszüröt telepítettek az elsnbadult iszap pcl) hck
jobb hatékonyságú megkötése érdekében.

•

Kibocsátások tcm1észcte, hatásai, mennyisége: A galván ü1.cmben a kibocsatolt v17
mennyisége csak kicsit kevesebb a beráplált mennyiségnél a csökkenés mértékét a
kádak nynott 'íLfelülctén történt párolgás határozza meg. Az üzemből kibocsatotl
vízben a szennyező anyagok koncentrációja meghaladná a csatornába bocsatható
vizn1inöségi

határértékeket,

ezért

a7t

csak

eJötisztitást

követően

engedik

kö1csatomába. Az előtisztítást a víztisztító műben vég7ik. A szennyezöanyag
kiválasztás mértékét a víztisztító mű anyagmérlege jelzi. Tisztítási hatékonysága a
fémekre eltérő, leghatékonyabban a cinket (több mint 98 %) választja ki, de elérték,
hogy a réztartalom-csökkentés is meghaladja a 92 %-ot. Az előtisztított víz éves
mennyisége l 00-105 ezer m3 . Az előtisztított technológiai szennyvizet az ipart
csatornahálózaton keresztül zárt vezetéssel a városi csatornahálózatba bocsútja a
Kft. A víztisztító míibcn leválasztott szennyező anyagok koncentráltan kerülnek a
galvánis:,rnpba, éves mennyisége az utóbbi két évben jelentősen csökkent, amíg
2004. évben 427 t keletkezett, addig 2005. évben 305 t, 2006. évben 32 l l volt a
mennyisége. Az iszap veszélyeshulladék-lerakóban kerül ártalmatlanításra. A
kcLelökádak feletti térrészből elszívott lcvegö szennyezöanyag tartalmának jelentős
résL'.C a leválasztó rendszeren visszamarad, ezáltal a közvetlen környezetbe
kibocsátott anyagok emissziója mind a tömcgáramban, mind a koncentrációban
mimmálts. A kibocsátás tömegárammal st.abályozott technológiai kibocsátás.
mérések alapján a komponensek tömegúramai nem érik cl a kliszöbénéket. mért
koncentrác1óértékük. töredéke a határértékeknek.
•

A fclhas1.núlt anyagok jellemzői. A galvani1álás során felhasznált vegyverck
rcsze sav (sósav), ezen kívül lúg, illetve a fémbevonat képzö<lését bi:;tosító
sók. tiszta fémek. A tiszta fémek anódként merülnek az elektrolit ol<latba, ahol a1
clckcromr,s áram hatására ionos formában oldódnak, majd nagy t isztasagban
kivúlnak a tárgyak felületén. A savak és lúgok nem töményen, hanem h1gítoll \ izcs
oldatok íomiáJÚban kerülnek a kádakba. A 'cgysz.crhas1nálat11úl a \CS1clyc-.chb
anyagnkal fokontosan kevésbé k[1rosakkal vúl0ák fel. /\ technológiai sorokban
történt 'iiltoztatúsok a hulladék mennyiségének csökkcn~sét ercdménycllek. a1111 a
gal\'ónis1ap mennyiségének csökkenésében jelentkezett.
Jelentős

•

A vcnn\ oöanvag kibocsátások mi1111nali1álásának igénye: •\ mar meglévli
gahiín:-.ornko11 törten() dltonatások (az automata galvúnsorok arányát n{l\ cl1k.
újahb, hatékon~ ahb 'cgys1crek váltJÚk fel a mérge1.ö. kc' ésbc kodhcto
vegys7crt:kct, két gah únsoron a fürdők felületére müanyag golyókat helyotck
cul'I kc:-.ökkcnt ve a fol} auék párolgását) Jel.?ik a szennyc1öanyag kibo~: -;ata -.
c~(íkkcntc-;~nck 1genyct

•

13alesctck megelőzése ~s ezek környezetre gyakorolt hatúsa111ak mi111mál1sr:1
c-.;ök1c11tcsc: A termelés 80-85 %-a automata gép::;orokon törté111k, c/altal a targyak
mozgatasüt gépek vég1ik, az anyagmozgatás során lecsökkent a lccsö anyagok
okozta balesetek kialakulásának lehetősége. A dolgozók a vegys1ereket ta11alma10
nyitott kádakrol távol helyezik cl a dobokba, függesztő állványokra a kc1dendo
targyakat, illetve csomagolják a1 elkészült alkatrészeket, ezáltal nem kerülnek közel
a vízfclületekhcz, a párolgó vegyszerek gőzeíhez. A kádak folelt folyamatosan
történik az clsLivás, az üzemi levegő szennyezőanyag koncentrációja mi111111úlis. A
folyadékok mozgatása, elvezetése zárt rcnds1crü, ezzel is b11.tositott. hogy a
sLcnnye;ö anyagok nem kerülnek a környezetbe. A kádakból esetlegesen a
kömyc1ctbc JUtó folyadékok össLefolyón keres7tül gravitációs úton :v üzem
pmcerés1éhen lévő gyűjtötartályokba jutnak. A vízt1sztitó mlíbcn a SLennyc1ctt ví1.
t1s1titása automatikus, érzékelők segítségével vezérelt. biztonsági clzárók, puffertartályok biztosítják üzemzavar esetén az automatikus leállást, a hiba Jelzését. A
veszélyes hulladék üzemi gyÜJIÖhelycn egymástól elkülönítve zárt térrészben
történik a k""Ülönböző tulajdonságú veszélyes hulladékok elhelyezése. A gyüjtőhely
betonozott, összefolyókkal és gyűjtőaknákkal rendelkezik. A galván üzemben és a
víztisztító müben a több évtizedes működés során a szakszerű üzemeltetés folytán
még nem volt havária, nem történt környezetszennyezést okozó baleset.

A lemfclülct-kezelés1 tevékenység elérhető legjobb technikának való megfelelése
értékeléséhez figyelembe vettem továbbá a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetminőségi
Főosztálya állal
a fémek és müanyagok felületkezelése
vonatkozásában elkészített BAT útmutatót. Az útmutatóban foglaltakat összevetettem a
VT METAL Kft. által benyújtolt értékeléssel. A rendelke.lésrc álló info1111ációk alapján
megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott fcmfelület-kezclési technológia
mcgfolel a1 elérhető legjobb technika elöírásainak.
A \Cszélycs hulladék ártalmatlanítást tevékenység elérhető lcgiobb tcchnikitnak való
megfelelése értékeléséhez figyelembe vettem a Környezetvédelmi és Vízügyi
M 1111s1,ténum Környezetminőségi Főosztálya által a hulladékkczclés1 tevékenységek
vonatkozásában elkés7Ítell l3AT útmutatót. Az útmutatóban a1 engedélyezett veszélyes
hulladék ke1elés1 tt:\ ékcnységrc vonatkozóan rögzített kritériumokat és aL azoknak való
megfelelés é11ékelését a7 alábbiakban ismertetem:
•

Jó vis1onyt alakítanak ki a hulladék tennclőJévcl tulaJdonosá\'al abból " célból,
hogy partnerek telephelyein vczcsscnck be intézkedéseket olyan n11nöségü
hulladékok elöállítására, amelyek <1 hulladékkezclé:,i eljárús elvég1ésébcí'
sLükségcsck: A hulladéktermelő és a hulladékkezelő kö1ötti cgyüttmüködés, az
1~mert tcn11clés1 technológiák, illct,·e a több évti1.cdes ke1.clési tapasztalat h11.tositJH ,
hogy csak olyan ves1élyes hulladék kerüljön kczelésn.:, melyre a technológia
alkalmas.

•

Pontos 1smcretá sLiikségcsck a bcérkc1.ö hulladékokról: A beérke1.ő hulladékokat
kc/clés előtt laborvi1sgúlatoknak verik alá és kísérletek alapján határouák meg a;
alkalma1andó kczclcs1 technológia réS/lcte11. Amcnny1bcn a/ érintcll üzemek
gyártási folyam.itaiban ll:nycges váltO/íÍS nem töné111k, úgy a kclctkc1ö 'csLélycs
hulladckok m111öscgi öss1ctétclébcn dllo1t1s nem várható.

•

1\ll1on rcndclk.c1ésre és legyen szolgalatban mcgfelclo s/cmcly1ct ,1 mcgtclclö
képcs1tésscl · /\ veszélyes hulladék keLelési tevékenységgel a tcchnológ1a1
vcmél) 1ct l:nntell. melynek lcts1,áma 11 fö_ A tevéken) ség irúnyítú'.'>.tl 'ég1ö
:;1cmcly \cg} CS/ 'cgLcttséggel rcndclkc1.ik. A mcgfclclö 'l:gzcttst:ggcl cs s1,ak11rni
gyakorlattal rt:ndclkcLÓ vcmélyzet rcndclk.oé<>r-c úll.

•

A 11...almaJ 1anak bl'fogauas clötti c!Járá!)t, amely kgalúbb a kövctke10 elemeket
tarlal rnaZ?a:
- A beérkcL.ó hulladék. viLsgálata a lenezett kezelés szempontJábol: A kezelésre
kerülő hulladékok esetében laboratóriumi minőségvizsgé1latot végeznek.
Biztosítsák minden szükséges mfom1áció rendelkezésre állását a hulladekot
termelő eljárás tem1észctéről, az eljárás változatairól: A ves7.élyes hulladékot
eredményező technológia, illetve annak paraméterei ismertek.
Biztosítani kell, a beérkező hulladék megfelelő Európai l lulladék Lista kódja
(EWC) rendelkezésre állását: A kezelésre kerülő veszélyes hulladékok EWC
kódszám szennt bcsoroláscít a tem1clö clvég2i.
Minden, a telephelyen befogadásra kerülő hulladék esetében meg kell állapítani
a szükséges kezelést, minden egyes uj hulladék esetén meg kell határozni a
megfelelő ke7.elési módot. A befogadús előtti eljárás fö célja annak
megállapítása, hogy a hulladék tárolható-e vagy kezelhető-e az adott
hulladékkezelő létesítményen. Az eljárások környezetvédelmi haszna, hogy a
hulladékkezelő létesítmény üzemeltetője nem fogad cl kezelhetetlen hulladékot:
A beszállításra kerülő veszélyes hulladékok kezelése előtt laborvizsgálalokat
végeznek. A labor kísérletek tapasztalatait egy erre a célra rendszeresített
adatlapon rögzítik, majd minden hulladékra elkészítik a kezelési utasítást. Az
utasítás tartalmazza a hulladék kezelésének helyét reaktor vagy kád - , a7 egy
müszakbru1 egyszerre keL.elhető veszélyes hulladék mennyiségét, a kezeléshez
szükséges vegyszereket, azok mennyiségét, az adagolásukra vonatkozó
információkat, a kezelés utáni teendőket, a hulladékkal kapcsolatos jelleg7etes
tudnivalókat.
- Legyen laboratórium a Lelephclyen: A hulladékok kezelés előtti és utáni
minőségvizsgálatához S7ükséges labor rendelkezésre áll.

•

Működjön

olyan rendszer, ami biztosítja a hulladékkezelés menetének követését.
eljárások lehetnek szükségesek a hulladék fizikai-kémiai tulajdonságai
(pl. folyékony, szilárd), a hulladékkezelés Lípusa, (folyamatos vagy szakaszos) mint
a hulladék fizikai- kémiai tulajdonságaiban bekövetkező lehetséges változások
figyelembe vételére a kezelés során. A kezelésre kerülő veszélyes hulladékokról
naprakész nyí Iván tartást vezetnek. A keze lést anyagmérlcggel szükséges
dokumentálni.
Különböző

•

Készítsenek baleset-elháritás1 tervet: A VT M ETAL Kft. veszélyelhárítási tervvel
rendelkezik

•

Beton alapot kell létcsitc111 a1 egész ke;,clési rclülct alatt, ami a telephely bclso
csatomarcndszcréhez, a tároló tanályokhot vagy esővízgyüjtőkhöz vezet. [:1 a
rendszer gyűjtse be a:; esövizet és búmiilyen m{1s kiömlött folyadékot. At
CSŐ\ 1zgyÜJtőknél, melyek tulfolyó.1a a s1.ennyvízrcndszerbc vci'ct, szuk.;;ég van
monitoring rendszerekre, pi 1 ellenőrzésre, és olyan cszkö7re. ami leállíthatja a
nilfolyást: A n:s1élycs hulladekok kezelés előtti gyÜJtése a betono;,ott padozattal és
kármenlő aknákkal ellátott veszé lyes hulladék ü1.cmi gyűj tőhe l yen, él kc1elése pedig
épülclen belül elhelyc7ctl \'Í7tis7titó n1libcn történik, így a ,·es1élycs hulladék. a
csapadékv1i'ckk.cl nem ernnkczhct.

•

A vcnn}v11et L'sa"" akkor lehet a tclt:phel)röl kiengedni, ha minden ke1elé~1
mÜ\ eletet clvégc1tek és a rncgfclclö végső cllcnőr7és végeredménye 111cgvan: A
1-.czelé'> credmén)eként kclclk.aö '11cs fözis k11úrolag minöségellcnöm~~t kövt..:tőcn.
illetve a? L'loín hatúrértékcknd va ló megfelelés c!-lctén enged h ető n köt'csatornába.

•

,\ 'cs1dycs öss1clc\ öket Lartal111a10 s1c11nyv11.et clos;ör azonosna111 kdl (pl. a
kötött balogéneket, c1an1dokat, s1.1dlidokat, aro1rní<> összctcvökct, benzint
vagy szénhidrogéneket (kioldott, emulziós vagy oldott úll~1potban) és fcmcket, mint
higany. kadmiumot, ólom, ón, nikkel. arzén és cink). Második lépésként a
szenny\ L~áramot a telephelyen s1ét kell válas1tani, vagy a telephelyen vagy a/011
kívül kezelni: A kuelésre kcrülö veszélyes hulladékok minőségét és a kezelési
technológia rés~lctcit laboratóriumban határozzák meg. A kezelés során a
reaktorban lévö cmulzióhoz. olajos vízhez segédanyagokat, illetve flokkulálószc1t
adagolnak. A keverés, illetve pihentetés eredményeként a1 iszap fá11s leülepedik.
melyet veszélyes hul ladékként kiszállítanak a telephelyről további kc7clcs cél_1ából
A v11.cs fúzis minöségcllenörzést követöen a kö1csatomába kerül.
~zervcscn

•

Az eljárás során keletkező hulladékokat újrahasználJák adalékként más
eljárásokhoz: A keletkező tisztított ví1 ÚJraíclhasználás<'tra nincs lehetőség. Az ipari
vízként történő újrafelhasználáshoz a v1~et olyan további tis7tításnak kellene
alávetni, ami jelenleg gazdaságosan nem végt.:1,hetö el.

•

A ft7ih.ai-kémiai kezelések során a kezelendő szennyvízhez, illetve veszélyes

hulladékhoz ílokkulúló anyagot kell adni a leülepedés felgyorsítására és a szil árd
részek további elhatárolhatósága érdekében: A ves1élyes hulladék kezelési
technológia során alkalmaznak tlokkulálószert.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a VT METAL Kft. által alkalmazott veszélyes
hulladék ártalmatlanítási technológia megfelel az elérhető legjobb technika
követelményeinek.
A fentiekre tekintettel, a kérelrnczö által rncgkiildött iratok, valamint a szakhatósúgi

állásfoglalások alapján az Engedélyes kérelmének helyt adtam és a rendelkező részben
sLereplö előírások betartása mellett a R. 20. § (8) bekezdése alapján egysége~
h.ömyczethasználati engedélyt adtam a Telephelyen folytatott tevékenységekre.
Tekintettel arra, hogy ri 41305-20/2004. számú egységes környezethasználati engedély
múr több alkalommal módosításra került, a hatúrozat egyes pontJai már teljesítésre 1s
kerültek, így nem a határozat módosítása melleit döntöttem, hanem egy új egységes
környezethasználati engedélyt adtam ki a VT M ET /\L Kft. rés7ére.
/\. határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban a R. 20.
állapítottam meg.

~

(8) bekezdésére ligyelemmcl

/\7 engedélyezett tc,,ékenység fclülv1zsg.álatára 'onatkoLÓ hatándöt a R 20.

* (8)

bekc7désc alapján állap1tottam meg.
l latározalom ellen a fel lebbezés lchetöségét a Kel. 98. § ( 1) bekezdése. valamint a 99.

~

( 1) bekezdés alapján biztosítottam.
A/ eljaras1 költség '1sclcséröl a 20. pontban a Kel 72. § ( 1) bek. dd) pontja alapJÚn

rendelkeztem.
A Jogorvoslati eljárás díjút a DijR. 2
ügyben 175 OOO Ft

~

(4) bekezck-;c :1lh.1rrt.1a meg, amely alapjún tárgyi

.\ R. 21 ~ (8) beke1dcsc szenm a; egységes h.tirnyc7cthas11uil:.iti cngcdclyröl s/óló
határozatot a rclügyclöség a hatúrozat kiadmúnyol.ását. az eljárásban részt vett
lelt.:pülés1 önkormany 1.at Jegyzöjc annak kbhc.1v~telét követően tizenöt napon át
h.ö1.szemlérc teszi_ Evcl kapcsolatban a 21.1 pontban rendelkeztem.
\ Ket 80. § (4) bekczdesc alapj<in a határo1.at 2 l.2 po111.1úban elrendeltem a hatarozatnah.
a h.~lügyelöség hirdctötúbláp1n történö kifi.igg(.'.'i/lcsét, illetve a Felügyelőség honlapjún
,·aló kö1Lététclét

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Kel. 80. § (3) bekezdése összhan gban a
29. § (7) bekezdésének előírásaival. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés
tárgyát, ügyszúmát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett
hatásterületet. Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt
döntést, a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek teki nteni ,
így fellebbezést ettől a naptól számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Ker.
99. § ( 1) bekezdése szerint.
A Ket. 128. § ( 1) bekezdése a lapján jelen döntésem, amennyiben ellene fellebbezést
nem te1jesztcttek elő, a közlést követő 15. napon külön értesítés nélkül jogerőre
emelked ik .
A Felügyelőség hatáskörét és illetékességét a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet
állapítja meg.
A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a 712000. (V.18.) KöM rendelet szerint
intézkedik a Felügye l őség.
Tájékoztatom az Engedélyest, hogy az eljáráshoz benyújtott dokumentáció 4 példánya a
Felügyelőségen a jogerős határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül átve hető,
ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.
Székesfe hérvár, 2008. ápril is 22 .

Kiadmány hitcl~ü).:

) \

....

.Telr(~~vári Józsefné
,.

'

\

· en~edélyezé&qroda

ügykezelő

Dr. Kling István s.k.
igazgató

Kapják:
l . VT METAL Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.) +tv +mell
2. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
+ lv +mell
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7. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezctrnegörzési
Budapest, f ö u. 44-50.) +mell
8. KEO + mell
9.

Hatósági Nyilvántartús +mell

10. KlD : EL-fl-GY
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1. számú melléklet:
Adatgyűjtés

és adatközlés a

Felügyelőség

következő

címre kell küldeni:

A beszámolókat a

részére

Közép-dunántúli Környezetvédelmi , Természetvédelm i és Vízügyi Felügyelőség
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., Pf. : 137.

Adatszolgáltatás fajtája

Adatszolgáltatás a keletkezett
hulladékról

Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás teljesítési
!!Vakorisága
határideje
évente
március l.

Adatszolgáltatás a kezelésre átvett
veszélyes hulladékokról
Légszennyezés m ériéke éves
jelentés a tényleges
légszennyezőanyag kibocsátásról

évente

a tárgynegyedévet követő 8.
munkanapig
március 31.

Ví zminő ség-védelmi

évente

március 31 .

Evcs környezetvédelmi j elentés

évente

március 31.

A bej elentett események
összefoglalója

eseti

az eseményt követő 1
hónapon belül

éves

negyedévente

bej elentőla p
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2. számú melléklet:
Intézkedések és azok végrehajtási határidejének összefoglalása
lntézkedés megtételének
ha táridej e

Hatá rozat
pontja

Intézkedés

2008. május 31.

Egyedi
hulladékgazdálkodási
terv
fe lül vizsgálatáról készített beszámo ló megküldése

10.20

2008. május 3 1.

FA VI a la p-adatla p m egküldése

13.6·-

2008. június 30.

A

telephelyen j elenleg
kezelésének befejezése

tárolt

2008. június 30.

Üzemi kárelhárítási terv megküldése

2008. június 30.

V ízjogi
fennmaradási
benyú jtása

2008. december 31.

Helyhez
kötött
kibocsátásának

engedély

hulladékok

10.8
12.5

kérelem

15. l

légszennyező
időszakos

p on tforrások
méréssel
történő

v

9.3

ellenőrzése

2009. má rcius 3 1.

Éves környezetvédelmi jelentés megküldése

2009. március 31.

pontforráso k
vizsgálatai
mérési
levegőt i sztas ág-védelmi
jegyzőkönyv einek m egküldése
Helyhez

2009.

d c c ~ mb e r

31.

kötött

Helyhez
kötött
kibocsátásának

7.4.1

légszennyező

9.9

légs zennyező
i dősza kos

pontfo1Tások
történő
méréssel

9.3

e ll enőrzés e

2010. március 31.

2010. december 31.

légszennyező

pontfon-áso k
levegőtisztaság-védelmi
vizsgálata i
mérési
je1rvzökönvveinek megküldése

Helyhez

kötött

Helyhez
kötött
kibocsátásának

9.9

l égszenn yező
id ősza kos

pontforrások
méréssel
történő

9.3, 9.4

ellenő rzése

2011. március 3 1.

201 L december 31.

He lyhez
légszennyező
pontfo rráso k
kötött
1evegöti sztaság-védelm i
vizsgá latai
mérési
jegyz ő könyveine k megküldés e
Helyhez
kötött
ki bocsátásának

9.9

légszennyező
idő sza kos

pontfon-ások
méréssel
történő

9.3

e ll e n ő rzés e

2012. mi1rcius 3 1.

2012. december 31.

légsze nn yező

pontforrások
vizsgálatai
mérési
l evegőt i sztaság- védelmi
jegyzőkö nyve inek megkü ldése
Helyhez

kötött

Hcly hei
kötött
1égszen n yező
pontforráso k
méréssel
tört énő
ki bocsátúsúnak
idöszakos

9.9
l

9.3

ellenőrzése

-

1Ielyhc7.

2013. március 3 1.

l égszenn ye ző

pontforrások
vizsgálata i
mérési
jeg_yzökönyveinck megküldése
kötött

l evegőti sz taság- véde l mi

9.9

l
1
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.Intézkedés megtételének
határideje

2013. december 31.

- -

Hat:1rozat

Intézkedés

p ontja

Helyhez kötött
kibocsátásának

légs zen nyező

pon tforrások
méréssel
történ ő

9.3

v

1evegőtisztaság-védel mi

9.9

.J

Helyhez
l égszennyező
pontforrások
kötött
méréssel történő
kibocsátásának időszakos

9.3

v

időszakos

ellenőrzése

2014. december 31.

légszennyező

pontforrások
vizsgálatai
mérési
jegvző könvve i nek megküldése

Helyhez
2014. március 31.

kötött

el lenőrzése

2015. december 31.

légszennyező

pontforrások
mérési
vizsgálatai
jegyzőkönyveinek megküldése

Helyhez
2015. március 31.

kötött

levegőtisztaság-védelmi

Helyhez
kötött
kibocsátásának

9.9

l égszenn yező
időszakos

pontforrások
méréssel
történő

9.3, 9.4

./

/

ellenőrzése

2016. december 31.

l égszennyező

pontforrások
vizsgálatai
mérési
jegyzőkönyve inek megküldése
Helyhez

2016. március 31.

kötött

levegő tisztaság-véd e l mi

Helyhez
kötött
kibocsátásának

../

9.9

légszen nyező

időszakos

pontforrások
méréssel
történő

9.3

,/

ellenőrzése

20 l 7. december 31.

légszennyező

jegyzőkönyveinek

pontforrások
vizsgálatai
mérési
megküldése

Helyhez kötött
ki bocsátásának

időszakos

Helyhez
2017. március 31.

kötött

levegőtisztaság- véd el mi

9.9

légszennyező

pontforrások
méréssel történő

9.3

./

ellenőrzése

2018. március 31.

2018. december 31.

l égszennyező

pontforrások
mérési
levegőtisztaság-védelmi
vizsgálatai
jegyzőkö nyveinek megküldése
Helyhez

kötött

Helyhez
kötött
kibocsátásának

9.9

ti

9.3

/

légszennyező
időszakos

pontforrások
méréssel
történő

e llenőrzése

2013. dece mber 3 l.

Környezetvédelmi
ben yúj tása

fe lülvi zsgálati

dokumentáció

2.4
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3. számú melléklet:
HATÁROZAT MELLÉKLET
HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI
Érvényes 2007 .2. negyedévtől
A

l é gszennyező

forrás azonosító

Környezetvédelmi Területi Jel

100298401

Ügyfél neve

Vt Metal Kft.

Megnevezés

Fémalkatrész megmunkáló üzem

A t elephely címe

8000 Székesfehérvár Berényi út 72-100.

A technológia azonosítója
Besorolás: 1OOO
A technológia megnevezése
Fémalkatrészek mechanikus megmunkálása
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés

Forrás Tömegáram

HÉ értelmezés

Ásványolaj Gőzök (530)

P3

Határértékkel nem
szabályzott

0.001 kg/h

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P3

Forgácsolási

kürtő

A technológia kibocsátási határértékei
Légsz e nnyező

(anyagosztály)
megnevezése

anyag

Érvényes
év.név-tői

Határérték

Tömegáram
küszöbérték
kg/h

(1) A kibocsátási határérték 0,5 kg/h alatti tömegáram esetén érvényes. Ha a tömegáram 0,5 kglh
vagy annál nagyobb. akkor a határérték 50 mglm3

o%
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A technológia azonosítója
3
Besorolás: 1000
Lúgos horganyzás
A tech nológia megnevezése
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés
Forrás Tömegáram
HÉ értelmezés
Cink Es Vegyületei Zn-Ként (67)
Króm (Vi) Vegyértékv Vegyületei (75)
Nátrium-Hidroxid (715}
Nátrium-Karbonát (716)

P63
P63
P63
P63

0.02 kg/h
0.02 kg/h
0.1 kg/h
0.1 kg/h

Általános:1C osztály
Általános:4B osztály
Általános:2C osztály
Általános:1C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a követk ezőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P63

Lugos horganyzás

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tő i

1c Csoport
2c Csoport
4b Csoport

2003.1
2003.1
2003.1

Verziószám: 9

Határérték

5.0 mg/m3
30.0 mg/m3
1.0 mg/m3

2

Tömegáram
küszöbérték
kglh
0.0250
0.3000
0.0050

0 %
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A technológia azonosítója
4
Besorolás: 1OOO
A technológia megnevezése
Savas horganyzás
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés

Forrás Tömegáram

HÉ értelmezés

Cink És Vegyületei Zn-Ként (67)
Króm (Vi) Vegyértékv Vegyületei (75)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-Klorid HclKénl (16)
Cink És Vegyületei Zn-Ként (67)
Króm (Vi) Vegyértékv Vegyületei (75)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-Klorid HclKént (16)
Króm (Vi) Vegyértékv Vegyületei (75)
Nátrium-Hidroxid (715)
Nátrium-Karbonát (716)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-Klorid HclKént (16)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-Klorid HclKént (16)
Cink És Vegyületei Zn-Ként (67)

P12
P12
P12

0.03 kg/h
0.03 kg/h
0 04 kg/h

Általános: 1 osztály
Általános:4B osztály
Általános:2C osztály

P13
P13
P13

0.05 kg/h
0.05 kg/h
0.03 kg/h

Általános:1C osztály
Általános:4B osztály
Attalános:2C osztály

P51
P51
P51
P52

0.004 kg/h
0.1 kg/h
0.1 kg/h
0.025 kg/h

Általános:4B osztály
Általános:2C osztály
Általános: 1C osztály
Általános:2C osztály

P53

0.025 kg/h

Általános:2C osztály

P54

0.03 kg/h

Általános:1C osztály

c

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P12

Savas horganyzás 1.

P13

Savas horganyzás 2.

P51

Savas horganyzás 3/1

P52

Savas horganyzas 3/2

P53

Savas horgan yzás 3/3

P54

Savas horganyzás 3/4

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

(anyagosztály)
megnevezése
1c Csoport
2c Csoport
4b Csoport

Verziószám· 9

anyag

Érvényes

Határérték

év.név-tői

5.0 mg/m3
30.0 mg/m3
1.0 mg/m3

2005.3
2005.3
2005 3

3

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.0250
0.3000
00050

0%
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A technológia azonosítója
Besorolás: 1OOO
5
A technológia megnevezése
Kémiai nikkelezés
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés
Forrás Tömegáram
HÉ értelmezés
Nikkel És Vegyületei Ni-Ként (82)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek. Kivéve Klór és Cián-Klorid HclKént (16)

P13
P13

0.05 kgfh
0.03 kg/h

Általános:48 osztály
Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P13

Savas horganyzás 2.

A technológia kibocsátási határértékei
légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tői

2c Csoport
4b Csoport

2005.3
2005.3

Verziószám: 9

Hat árérték

30.0 mg/m3
1.0 mgfm3

4

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.3000
0.0050

0%

50

A technológia azonosítója
8
Besorolás: 45
Sárgítás
A technológia megnevezése
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés
Forrás Tömegáram
HÉ értelmezés
Nitrogén Oxidok ( No És No2 ) Mint No2 (3) P11

0.06 kg/h

Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P11

Sá~i~s

A technológia kibocsátási határértékei
légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tői

Nitrogén-Oxidok /Mint No2/ (3)

2005.1

Verziószám- 9

Határérték

1500.0 mg/m3 véggáz

6

Tömegáram
küszöbérték
kg/h

0%
0

50

A technológia azonosítója
8
Besorolás: 45
A technológia megnevezése
Sárgítás
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés
Forrás Tömegáram
HÉ értelmezés
Nitrogén Oxidok ( No És No2) Mint No2 (3)

P11

0.06 kg/h

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a

Eljárás specifikus alapon
következőkben

közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P11

Sárgitás

A technológia kibocsátási határértékei
légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tői

Nitrogén-Oxidok /Mint No2/ (3)

2005.1

Verziószám: 9

Határérték

1500.0 mg/m3 véggáz

6

Tömegáram
küszöbérték
kg/h

o%
0

51

A technológia azonosítója
9
Besorolás: 1000
Zsírtalanítás, e lőkész ítés aranyhoz
A technológia megnevezése
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
HÉ értelmezés
Megnevezés
Forrás Tömegáram
Nátrium-Hidroxid (715)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek, Kivéve Klór És Cicin-Klorid HclKént (16)

P55
P58

0.1 kg/h
0.03 kg/h

Áftalanos:2C osztály
Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
PSS

Zsírtalanitás

P58

Aranyozás elökészités

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

(anyag osztály)
megnevezése
2c Csoport

V .~rziószám 9

anyag

Érvényes

Határérték

év. név-tői

2003.1

30.0 mg/m3

7

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.3000

0%

·:··.

52

A technológia azonosítója
10
Besorolás: 1OOO
A technológia megnevezése
Ultrahangos zsírtalanítás
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés

Forrás Tömegáram

HÉ értelmezés

Nátrium-Hidroxid (7 15)
Nátrium-Karbonát (716)

P56
P56

Általános:2C osztály
Általános:1C osztály

0.1 kg/h
0.1 kg/h

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P56

Ultrahangos zsírtalanitás

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tői

1c Csoport
2c Csoport

2003.1
20031

Verziószám: 9

Határérték

5.0 mg/m3
30.0 mg/m3

8

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.0250
0.3000

0%

53

A technológia azonosítója
11
Besorolás: 1000
Ónozás, nikkelezés
A technológia megnevezése
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés
Forrás Tömegáram
HÉ értelmezés
Nátrium-Hidroxid (715)
Nátrium-Karbon át(716)
Nikkel És Vegyületei Ni-Ként (82)
ón És Vegyületei Sn-Ként (84)

P57
P57
P57
P57

0.1 kg/h
0.1 kg/h
0.004 kg/h
0.008 kg/h

Általános:2C osztály
Általános: 1C osztály
Állalános:48 osztály
Általános:1 C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P57

ónozás, nikkelezés

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

(anyagosztály)
megnevezése
1c Csoport
2c Csoport
4b Csoport

Vemoszam: 9

anyag

Érvényes

Határérték

év. név-tői

2003.1
2003.1
2003.1

5.0 mg/m3
30.0 mgfm3
1.0 mgfm3

9

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.0250
0.3000
0.0050

0%

54

A technológia azonosítója
12
Besorolás: 1OOO
A technológia megnevezése
Aranyozás
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés

Forrás Tömegáram

Króm (Vi) Vegyértékv Vegyületei (75)
Nikkel És Vegyületei Ni-Ként (82)
Réz És Vegyületei Cu-Ként (49)
Sósav És Egyéb Szervetlen Gáznemű Klór
Vegyületek, Kivéve Klór És Cián-Klorid HclKént (16)

P59
P59
P59
P59

0.004 kg/h
0.004 kgfh
0.004 kg/h
0 .03 kg/h

HÉ értelmezés
Általános:4B osztaly
Általános: 48 osztály
Általános: 1C osztály
Általános:2C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkbe n
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P59

Aranyozás

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tői

1c Csoport
2c Csoport
4b Csoport

2003.1
2003.1
2007.2

Verziószám 9

Határérték

5.0 mg/m3
30.0 mg/m3
1.0 mg/m3

10

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.0250
0.3000
0.0050

0%

55

A technológia azonosítója
14
Besorolás: 1OOO
Ciános rezezés
A technológia megnevezése
A technológiához tartozó kibocsátott anyagok
Megnevezés
Forrás Tömegáram
HÉ értelmezés
Nátrium-Hidroxid {715)
P64
Cianidok. Könnyen Oldódóak Cn -Ként (583) P65
Réz És Vegyületei Cu-Kén t (49)
P65

0.1 kg/h
0.001 kg/h
0.001 kg/h

Általános:2C osztály
Általános:1C osztály
Általános:1C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben
közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek
P64

Ciános réz sor, elökészítés

P65

Ciános réz sor

A technológia kibocsátási határértékei
Légszennyező

anyag

Érvényes

(anyagosztály)
megnevezése

év.név-tői

1c Csoport
2c Csoport

2007.2
2007.2

Verziószám: 9

Határérték

5.0 mg/m3
30.0 mg/m3

11

Tömegáram
küszöbérték
kg/h
0.0250
0.3000

0%

4.

szá mú rnelléklet: LEVEGŐTISZTA~ÁG-VÉDELMI ALAPADATOK A
SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZERINT
Borítólap

Adatszoloáltató ( üze melte t ő) adata i

1. KÜJ

100256019

3. Rövid név

Vt Metal Kft.

4. Teljes név

Vt Metal Kft.

5. Település

Székesfehérvár

6.Cím

8000

7.

Fe lelős

neve

9. Telefon

Szőczi

2. KSH törzsszám

Jelent. Dátum 2007.01 .01
11110282

Berényi út 72-100.
Zsuzsanna

8. Beosztása körny.v.

22/533-646

10. Fax 22/533-649

11 . E-mail

vezető

szoczi.zsuzsanna@
metal. videoton.hu

!Telephely aaatai

1. KTJ

100298401

2. Megnevezése

Fémalkatrész megmunkáló üzem

l

Település
Cím__

Székesfehérvár
80.QQ_ -8.erényi...úll2.-1OOo-_ _ _ _ __

Adatszolo áltatásra vonatkozó adatok
16. Teljesites módja

N

17. Lapszám

19. Kitöltés dátum

2007.04.10

18. Helyszínrajz db

20 . F e lel ős vezető neve

Király Imre

21. Beosztása

Az

első

fokú

leveq őtisztasá q

9
ügyvezető

igazgató

védelmi hatósáo tölti k

22. Beérkezés Dát um 2007 .05.16
23. Iktatószám
32716/2007

KTJ: 100298401
Érvényesség i időp ont : 2007.01.01

24. Szakmai Állásfoglalás m
25. E ll enőrző neve
Mohácsi Ferenc

Verzió: 9

Oldalszám: 1
Kitöltés dátuma: 2007.04.10

„
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Telephelyi adatlap
Telephely (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok
1. KTJ
100298401
Fémalkatrész meg munkáló üzem
3. Összes HRSZ

1

4. Egy konkrét HRSZ

2762/3

Eov X

207 151

Eov Y

603790

Geometriatipus

!)ont

5. Jellemző tevékenység alkatrészgyártás
6. Alkalmazottak száma

478

A telephely területi adatai
8. Burkolatlan felület

7. Összterület 16635
Az

ügyintéző

(kapcsolattartó)

0

személyi

9. Ügyintéző név Szőczi Zsuzsanna

10. Beosztása körny.v.

11. Telefon

13. E-mail

22/533-646

12. Fax 22/533-649

KT J: 100298401
Érvényességi időpont: 2007.01 .01

Verzió : 9

vezető

szoczi.zsuzsanna@metal.video
ton.hu

Oldalszám: 2
Kitöltés dátuma: 2007 .04.10
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Technológia adatlap
1. KTJ

100298401

2. Technológia ld

3 . Technológia megnevezése

Fémalkatrészek mechanikus megmunkálása

4 . Technológia tipusa
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

1
2852

6. Technológia nemzetközi besorolása 040617
7. Technológia besor. határértékhez
1000

8. Technológia min ősítése

1

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

384

11 . Levá lasztó berendezés
(tartozik/nem t artozik)

N

13. R40 felhasználás

l~

5.

006

008

607

tonna
10. Mértékegysége
12. Folyamatos mérőműsze r N
(tartozik/nem tartozik)

14. RX felhasználás

Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

1. KTJ

100298401

2. Technológia ld

3

3. Technológia megnevezése

Lúgos horganyzás

j 4 . Technológia típusa

1

5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

2851
6. Technológia nemzetközi besorolása 040308
7. Technológia besor. határértékhez
1000

l
1

8. Technológia minős ítése

2

9. Mértékadó t eljesítmény h.é. sz.

450000

11 . Leválasztó berendezés
(tartozik/nem t artozik)

1

3AO

m2/év
10. Mértékegysége
12. Folyamatos mérőműsze r N
(tartozik/nem tartozik)

14. RX felhasználás
0
13. R40 felhasználás
0
15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műve letek
Légszennye ző anyag kibocsátását csökken tő művelet során az elszívott szennyezett levegő légmosó aknába
kerül bevezetésre, ahol mosóvíz befecskendezésével a szennyező anyagok kioldódnak és a te relő lemezeken
L..!sicsapódnak, majd a gy:űjtő aknáQ_a lecsurognak. Majd ez az oldat telephelyen belül árt(;!lmallanításra ke r~

1

KT J : 100298401
Érvényességi id őpont: 2007 .01.01

Verzió: 9

Oldalszám: 3
Kitöltés dátuma : 2007 .04.10

1

1
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, 1. KTJ

100298401

I 2. Technológia ld

7

. 3. Technológia megnevezése
1 4. Technológia tipusa
1 5. Technológia besorolása TEÁOR sz.
6. Technológia nemzetközi besorolása
j 7. Technológia besor. határértékhez

Ezüstözés

l
1
1

8. Technológia

minősítése

2851
040307

3AO

1000

2

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

! 11. Leválasztó berendezés

10000

10. Mértékegysége

1

12. Folyamatos mérőműszer N
(tartozik/nem tartozik)

(tartozik/nem tartozik)

m2/év

14. RX felhasználás
0
0
kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek
Légszennyező anyag kibocsátását csökkentő művelet során az elszívott szennyezett levegő légmosó aknába
kerül bevezetésre, ahol mosóvíz befecskendezésével a szen nyező anyagok kioldódnak és a terelő lemezeken
kicsaQódnak, maj~_9jtő aknába becsurognak. Majd ez az oldat telepheylen belül ártalmatlanításra kerül.

13. R40 felhasználás
15.

Légszennyező

anyagok

képződését,

1. KTJ

100298401

2. Technológia ld

9

I 3. Technológia megnevezése

Zsírtalanítás,

\ 4. Technológia tipusa
1
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.
6. Technológia nemzetközi besorolása
1 7. Technológia besor. határértékhez

1

1

1

8. Technológia

minősítése

előkészítés

aranyhoz

2851
060201

3AO

1000

2
m2/év

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

10000

10. Mértékegysége

11 . Leválasztó berendezés
(tartozik/nem tartozik)

N

12. Folyamatos mérőműsze r N
(tartozik/nem tartozik)

13. R40 felhasználás
15. Légszennyező anyagok

14. RX felhasználás
0
képződését, kibocsátását csökkentő eljárások,

KT J : 100298401
Érvényességi időpont: 2007.01.01

Verzió : 9

0
műveletek

Oldalszám : 4
Kitöltés dátuma : 2007.04.10

60

! 1. KTJ

100298401

12. Technológia ld

10

3. Technológia megnevezése
1
1

1

Ultrahangos zsírtalanítás

4. Technológia tipusa
1
5. Technológia besorolása TEÁOR sz. 2851
6. Technológia nemzetközi besorolása 060201
7. Technológia besor. határértékhez

8. Technológia

minősíté s e

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

11. Leválasztó berendezés
(tartozik/nem tartozik)

1

l 13. R40 felhasználás

1000
2
230000

3AO

m2/év

10. Mértékegysége

N

12. Folyamatos mérőműszer N
(tartozik/nem tartozik)

0

14. RX felhasználás

0

~ 5. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

r

1--~~~~~~~~~
1. KTJ

100298401

2. Technológia ld

11

3. Technológia megnevezése

ónozás , nikkelezés

4. Technológia tipusa
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

1

2851
6. Technológia nemzetközi besorolása 040307
7. Technológia besor. határértékhez
1000
8. Technológia

minősítése

19. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.
1

11. Leválasztó berendezés
(tartozik/nem tartozik)

J

13. R40 felhasználás
1s. Légszennyező anyagok

2
50000
N

3AO

12. Folyamatos mérőműszer N
(tartozik/nem tartozik)

0
14. RX felhasználás
képződését, kibocsátását csökkentő eljárások,

KTJ: 100298401
Érvényességi id ő pont : 2007 .01.01

Verzió: 9

m2/év

10. Mértékegysége

0

műveletek

Oldalszám: 5
Kitöltés dátuma: 2007.04.10

6l
1. KTJ

100298401

1

2. Technológia ld

12

1

3. Technológia megnevezése

Aranyozás

1 4. Technológia típusa

1

5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

1

1 6. Technológia nemzetközi besorolása

! 7. Technológia besor. határértékhez
minősítése

1

8. Technológia

1

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

113. R40 felhasználás
Légszennyező

anyagok

3AO

2

. 11. Leválasztó berendezés
1 (tartozik/nem tartozik)

15.

2851
040307
1000

képződését,

10000

10. Mértékegysége

N

12. Folyamatos mérőműszer N
(tartoziklnem tartozik)

0

14. RX felhasználás

kibocsátását csökkentő eljárások,

m2/év

0
műveletek

1 -

i

1. KTJ

100298401

2. Technológia ld

8

, 3. Technológia megnevezése

Sárgítás

4. Technológia tipusa
1

4

5. Technológia besorolása TEÁOR sz. 2851
6. Technológia nemzetközi besorolása 040307

· 7. Technológia besor. határértékhez

8. Technológia

minősítése

3AO

45

2

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

5000

10. Mértékegysége

11 . Leválasztó berendezés
(tartozik/nem tartozik)

N

12. Folyamatos mérőműszer N
(tartozik/nem tartozik)

13. R40 felhasználás

0

14. RX felhasználás

15. Légszennyező anyagok

képződését,

KT J : 100298401

Ervényességi időpont: 2007.01.01

kibocsátását csökkentő eljárások,

Verzió: 9

m2/év

0
műveletek

Oldalszám: 6
Kitöltés dátuma: 2007.04.10
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62

1

1

1. KTJ

100298401

2. Technológia ld

4

! 3. Technológia megnevezése

Savas horganyzás

4. Technológia tipusa
5. Technológia besorolása TEÁOR sz.

1

2851

6. Technológia nemzetközi besorolása 040308
7. Technológia besor. határértékhez
8. Technológia

minősítése

1000

2
400000

9. Mértékadó teljesítmény h.é. sz.

'I

13. R40 felhasználás
1

1O. Mértékegysége

m2/év

12. Folyamatos mérőműszer N
(tartozik/nem tartozik)

11. Leválasztó berendezés
(tartozik/nem tartozik)

1

3AO

0

14. RX felhasználás

0

I

15. Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek

j

Légszennyező anyag kibocsátását csökkentő művelet során az elszívott szennyezett levegő légmosó aknába
kerül bevezetésre, ahol mosóvíz befecskendezésével a szennyező anyagok kioldódnak és a terelő lemezeken
kicsa ódnak ma·d a ű"tő aknába becsuro nak. Majd ez az oldat teleQheylen belül ártalmatlanításra kerül.
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Kibocsátási adatlap
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2. Technológia
azonosító

----------

4. Forrás azonosító
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vegyületek, kivéve klór
és cián-klorid HCl-ként
Cink és vegyületei Znként

(__________

P13

4

Sósav és egyéb
szervetlen gázn emű klór
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vegyértékv
75
- _ _ __ _ _ __ _v_együletei
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szervetlen gá znemű klór
vegyületek, kivéve klór
és cián-klorid HCl-ként
Sósav és egyéb
szervetlen gáznemű klór
vegyületek, kivéve klór
_ _ _ és cián-klorid HC_l-_k--'é_nt_ _ _ __
Cink és vegyületei Znként

.03

P56

715

Nátrium-hidroxid

.1

P56

716

Nátrium-karbonát

.1

--- ----

KTJ: 100298401
Érvényességi időpont: 2007 .01.01

Verzió: 9

Oldalszám: 11
Kitöltés dátuma: 2007 .04.10

1

1

l

67
/

r-

11

---

P57

82

Nikkel és vegyületei Niként

P57

84
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Technológiákhoz tartozó berendezések adatlapja
2. Technológia
azonosító

8
8

4. Forrás
azonosító

6. Berendezés

7 . Berendezés m egnevezése

azonosító
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V3

P11

E6
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