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1. BEVEZETÉS
Az elmúlt években Magyarországon két újratölthető akkumulátort gyártó cég kezdte meg
működését és a közeljövőben további európiai beruházások megvalósítása prognosztizálható.
A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. (1118 Budapest, Számadó utca 19. fszt. 3.)Sóskút, 067/4
hrsz-on tervezett beruházását a Kormány a 1300/2020. (VI. 11.) Korm. határozatában
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A Kft. az alábbi (egymástól technológiai értelemben független) tevékenységek megvalósítását
tervezi:
§ akkumulátorgyártáshoz szükséges elektrolit alapanyagok fizikai keverése (23 500 t/év),
§ veszélyes hulladékok hasznosítása (25 400 t/év, max. 90 t/nap).
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a tervezett tevékenység és
tárolási kapacitása egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.
Sorszám

Küszöbérték
feltétel

A tevékenység megnevezése

Hulladékkezelés
5.1.

Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása vagy hasznosítása 10 tonna/nap
kapacitáson felül, az alábbiak közül egy vagy több tevékenység szerint:[...]
e) oldószerek visszanyerése, regenerálása (R2)

10 t/nap

5.5.

Az 5.4. pont hatálya alá nem tartozó veszélyes hulladék tárolása az 5.1., 5.2., 5.4.
és 5.6. pontban felsorolt tevékenységek valamelyikének elvégzéséig, 50 tonna
összkapacitáson felül, a keletkezés helyén a gyűjtésig történő előzetes tárolás
kivételével (D15, R13).

50 t felett

5.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján a tervezett tevékenység a
környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé sorolható.
Sorszám
109.

A tevékenység megnevezése
Veszélyeshulladék-tároló és/vagy -hasznosító telep
(amennyiben nem tartozik az. 1. számú mellékletbe)

Küszöbérték feltétel
a.) önálló telepként méretmegkötés nélkül

Ugyan az elektrolit gyártási tevékenység (fizikai keverés) nem előzetes vizsgálat-, illetve
nem környezetvédelmi engedély köteles, azonban a telephely környezeti hatásainak
vizsgálata során ezen hatásokat is számításba vettük.
A környezetvédelmi hatósággal folytatott egyeztetés alapján, valamint a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. § (4) és (5) szakasza értelmében a Dongwha Electrolyte Hungary Kft. a
környezetvédelmi engedélyeztetési eljárást összevont eljárás keretein belül folytatja le.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. §-a értelmében az egységes környezethasználati
engedély iránti kérelemhez a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített
alapállapot-jelentést kell csatolni.
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A hulladékról szóló törvény értelmében:

7. § (1) A hulladékképződés megelőzése és a hulladékgazdálkodás során az alábbi tevékenységek
elsőbbségi sorrendként történő alkalmazására kell törekedni:
a) a hulladékképződés megelőzése,
b) a hulladék újrahasználatra előkészítése,
c) a hulladék újrafeldolgozása,
d) a hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energetikai hasznosítása, valamint
e) a hulladék ártalmatlanítása.

A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. célja az egyes ipari folyamatok során keletkező
oldószer hulladékok vákuumdesztillációval történő szétválasztása, az oldószerek
termelési ciklusba való visszavezetése (hasznosítása). A tervezett tevékenység
Magyarország hulladékgazdálkodási előírásaival összhangban van.
A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. az egységes környezethasználati engedélykérelem
elkészítésével az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Honvéd u.
3/A.) bízta meg. Az engedélykérelem elkészítéséhez szükséges alapadatokat a Dongwha
Electrolyte Hungary Kft. biztosította.

2. AZ ENGEDÉLYKÉRELMET KÉSZÍTŐK ADATAI
A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély kérelem készítése során
közreműködők adatait az 1. táblázatban részletezzük.
1. táblázat Az engedélykérelmet készítők adatai
Részterület
Hulladék
Levegőtisztaság-védelem
Víz- és földtani közeg védelem
Hulladék
Víz- és földtani közeg védelem
Zaj

Szakértő neve

Szakértői
engedély száma

Tóth Roland

SZKV/07-1063

Háfra Ágnes

46-SZ/2014.

Major Balázs

131-3/2013/SZE

Élővilág, tájvédelem

Bruckner Attila

Sz-043/2009.

Levegőtisztaság-védelem
Víz- és földtani közeg védelem

Ficza Helga

-

Éghajlatvédelmi szempontok

Ficza Helga
Háfra Ágnes

46-SZ/2014.

Szakterület megnevezése
SZKV 1.1. Hulladékgazdálkodás
SZKV 1.2. Levegőtisztaság-védelem
SZKV 1.3 Víz-és földtani közeg védelem
SZKV 1.1. Hulladékgazdálkodás
SZKV 1.3 Víz-és földtani közeg védelem
SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
SZTjV Tájvédelem
SZTV Élővilágvédelem
okl. környezetmérnök
K-Sz Klímavédelmi szakértő

3. ENGEDÉLYES ALAPADATAI
Név:
Székhely:
KSH azonosító szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
KÜJ:
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4. TELEPHELYRE VONATKOZÓ ALAPADATOK
A tevékenység Sóskút településen, az Ipari Park területén 067/4 hrsz.-ú ingatlanon valósul meg.
Az ingatlan területe 37 218 m2. A telephely és a tevékenység jellemző adatait a következőkben
ismertetjük.
Telephely neve:
Telephely címe:
KTJ:
EOV X:
EOV Y:
Fő tevékenység:
NOSE-P kód:

Elektrolit előállító- és hulladékhasznosító üzem
2038 Sóskút, Ipari Park 067/4 hrsz.
102 842 750
226 638
633 507
TEÁOR 2720 '08 - Akkumulátor, szárazelem gyártása
105.14 - Hulladékok újrahasznosítása/visszanyerése

1. ábra Telephely elhelyezkedése
A vizsgált helyszín Sóskút külterületén lévő Ipari parkban, az M7 autópályától nyugatra
helyezkedik el, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területen.
A telephely 3 műszak/nap, 330 nap/év munkarend szerint üzemel.
Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység kapacitás adatai:
§
§
§
§

Hulladékhasznosítás átlagos napi kapacitása:
Hulladékhasznosítás maximális napi kapacitása:
Hulladékhasznosítás éves kapacitása:
Veszélyes hulladék tárolási kapacitás:
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5. A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁNAK MENETE
Az engedélykérelem tartalmi felépítése a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hatósági Osztályán 2020. szeptember 9-én, illetve szeptember 16-án tartott
egyeztetésen elhangzottak alapján került véglegesítésre.
Jelen környezeti hatástanulmány és IPPC dokumentáció kidolgozása során az alábbi metodika
szerint jártunk el:
• Hatósági egyeztetések
•

Alapállapot mérések (talajvíz, földtani közeg, zaj) elvégzése

•

Mérési eredmények kiértékelése (jelenlegi állapot)

•

Technológia részletes elemzése

•

-

A legjobb elérhető technikáknak (BAT) való megfelelés vizsgálata

-

Kibocsátások jogszabályi megfelelőségének vizsgálata

-

A tevékenység környezeti hatásainak modellezése, számítása

-

Hatásterületek meghatározása, eredmény értékelése

Dokumentáció összeállítása
-

Jogszabályi tematika alkalmazása

-

Hatósági észrevételek beépítése

6. A TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI
6.1. A TEVÉKENYSÉG CÉLJA
Az újrahasználható Li-akkumulátorok gyártásánál az aktív anyagok (mint pl. ???) felviteléhez
hordozóanyagot (N-metil-2 pirrolidon-t, későbbiekben NMP) használnak. A technológiai
folyamat során az NMP-t elpárologtatják, majd vizes mosóban elnyeletik.
A vizes mosóból elvezetett 80 % NMP hulladék és 20 % víz elegyet az akkumulátor gyártó cég
mint hulladéktermelő telephelyén veszélyes hulladékként gyűjtik. Az összegyűjtött hulladékot a
Dongwha Electrolyte Hungary Kft. telephelyére szállítják.
A telephelyen tervezett tevékenység a telephelyre szállított, magas értékkel bíró elegy fizikai
művelettel
(vákuumdesztilláció)
történő
szétválasztása.
A
telepítésre
kerülő
vákuumdesztillációs technológia forráspontkülönbség elvén választja szét az NMP-t, illetve a
vizet.
A tervezett tevékenységgel érintett Ipari Park fejlesztése Sóskút Község Településfejlesztési
koncepciójában ismertett célok közül a gazdasági területek fejlesztéséhez tartozik.
A tervezett beruházás a község területfejlesztési koncepciójával összhangban van.
A tervezett tevékenység tervezése során figyelemmel vannak a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény, valamint a 2014–2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási
Tervről szóló 2055/2013. (XII. 31.) Korm. határozat előírásaira, célkitűzéseire.
A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. célja az akkumulátor gyártás során keletkező víz oldószer elegy hulladékok újrahasználatra történő előkészítése.

2020. október

6

ENVIPROG GROUP Kft.

Dongwha Electrolyte Hungary Kft. (2038 Sóskút, Ipari Park Hrsz: 067/4)
Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése
Közérthető összefoglaló

6.2. SZÁMBA VETT FŐ VÁLTOZATOK ISMERTETÉSE
A telepítési helyszín kiválasztása során több ország adottságait vizsgálták. Tekintettel arra, hogy
a hazai akkumulátor iparban jelentős beruházások valósultak meg, ezért Magyarországra esett a
választás.
A sóskúti helyszín kiválasztása mellet szólt, hogy az Ipari Park a magyarországi akkumulátor
telephelyek vonzáskörzetében helyezkedik el. A telephely lakóterületek érintése nélkül, az M7es autópályáról megközelíthető, így a Kft. a sóskúti helyszín kiválasztása mellett döntött.

6.3. A TEVÉKENYSÉG VOLUMENE, ANYAGÁRAM
A tervezett tevékenység anyagáramát az 2. ábrán ismertetjük. Az anyagáram a tevékenység fő
folyamatát ismerteti, a tevékenységből származó kibocsátásokat a 9. fejezetben ismertetjük.
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HULLADÉK NMP
25 400 T/YEAR

Füstgáz
kivezetés

HULLADÉK BESZÁLLÍTÁS,

32 000 t/year

Párolgási
veszteség
22 400 t/year

ÁTMENETI TÁROLÁS

Levegő
29 700 t/year

Gőzkazán

Földgáz

Elszívott
levegő

Gőz

3 MW

19 000 t/year

2 300 t/year

NMP
25 400t/year

Kondenzátum
19 000 t/year

Víz

VÁKUUMDESZTILLÁCIÓ

Vákuumrendszer

Elszívott
levegő

Nedves
gázmosó
Víz

20% VÍZ : 79% NMP : 1% HULLADÉK

5 000 t/year

22 400 t/year

Mosóvíz
elszállítás
5 000t/year

NMP TERMÉK
20 000 t/year

Vákuumdesztillációs
maradék
Tiszta NMP
5 400 t/year

254 t/year

KÉSZTERMÉK KEVERÉS

NMP TERMÉK
25 400 T/YEAR

2. ábra A tevékenység anyagárama
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7. A TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES ISMERTETÉSE
7.1. A TEVÉKENYSÉG TERÜLETFOGLALÁSA, TÁROLÁSI KAPACITÁSOK
A telephely létesítményeit, belső úthálózatát bemutató részletes helyszínrajzot a melléklet mutatja
be.
A tervezett beruházás területhasználatait a 2. táblázatban részletezzük.
2. táblázat Létesítmények területhasználata
Terület
nagysága
[m2]

Megnevezés
HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI TECHNOLÓGIA
ÉPÜLETEK, TECHNOLÓGIAI EGYSÉGEK

Vákuumdesztillációs egység
Tartálypark
1 db 200 m3
1 db 100 m3
1 db 200 m3
1 db 100 m3
1 db 200 m3
2 db 100 m3
1 db 100 m3

138

Hulladék NMP tartály

688

Késztermék (NMP) tartály
Alapanyag (tiszta NMP) tároló
Hasznosítás során keletkezett hulladék tartály
Tartalék tárolótartály

Lefejtő, töltőállomás
Raktárépület

21
60
KISZOLGÁLÓ EGYSÉGEK

Hűtőtorony
Nedves mosó
Kompresszor egység
Víztartályok
Kazánház

96
58
44
31
59
ELEKTROLIT GYÁRTÁS*
ÉPÜLETEK, TECHNOLÓGIAI EGYSÉGEK

Gyártótér
Raktár
Adminisztráció
Porta épület
Tüzivíztartály és szivattyúgépház
Tartálypark
1 db 100 m3
1 db 100 m3
1 db 200 m3
4 db 20 m3

2 770
2 856
881
70
180

Etil-metil-karbonát (EMC)
Dimetil-karbonát (DMC)
Li-ion só (LiPF6)
Elektrolit
KISZOLGÁLÓ EGYSÉGEK

346

N2 tartály
AC-100 leválasztó
Kültéri hűtőegység
Kültéri alállomás
1 db 20 m3
1 db 20 m3
1 db 20 m3
1 db 20 m3

38
35
18
109
FÖLD ALATTI TARTÁLYOK
elektrolit gyátási technológia havária gyűjtőtartálya
az elektrolit gyártócsarnok havária gyűjtőtartálya
laborból származó vízzel szennyezett
vegyszermaradékok tartálya
lefejtő- és töltőállomás, valamint a tartálypark
műszaki védelmét szolgáló kármentő tartály, valamint
a tartályok mosása/hűtése során keletkező vizek
tartálya

1 db 50 m3-es kommunális szennyvízgyűjtő

-

-

EGYÉB

Belső úthálózat
Parkoló
Összesen:

10 200
485
19 203

*Nem IPPC engedélyköteles tevékenység
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7.2. A TERVEZETT TECNOLÓGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
7.2.1. IPPC köteles tevékenység bemutatása
7.2.1.1. Hulladékok beszállítása és tárolása
A hasznosításra kerülő hulladék közúton kerül beszállításra a telephely területére. A beszállítás
során a szállító jármű a lefejtőállomáshoz hajt, ahol a hulladék NMP-t a hulladéktároló tartályok
valamelyikébe szivattyúzzák.

7.2.1.2. Hasznosítás bemutatása
A folyadékelegyek szétválasztásának egyik leggyakrabban alkalmazott módszere a gőzfolyadék
egyensúlyon alapuló desztilláció. A desztilláció a szétválasztandó komponensek illékonyságának a
különbségén alapszik.
Két eltérő illékonyságú vegyületet tartalmazó rendszer esetén a nagyobb tenziójú (alacsonyabb
forráspontú) komponens (NMP) koncentrációja nagyobb, mint a folyadékban (víz-NMP elegy). Ezt a
dúsulási lehetőséget hasznosítják a desztilláció művelete során.
A vákuumdesztilláció során a folyadékelegy feletti gőztér nyomását csökkentik, így a folyadékok
forráspontja csökken, ennek köszönhetően a szétválasztás kisebb energiabefektetéssel
megvalósítható.
A vákuumdesztilációs egységekbe a hulladék NMP szivattyúk alkalmazásával, csővezetéken kerül.
Két vákuumdesztillációs torony kerül telepítésre, amelyek saját szivattyúval, gőzkondenzátorral,
valamint felfűtő egységgel rendelkeznek.
A hasznosítási folyamat két fő részre osztható:
• Az első szakaszban az NMP hulladékot gőzzel melegítik, majd kondenzáltatják. Az NMP-t és a
mellette kis mennyiségben lévő egyéb, magasabb forráspontú anyagokat a tartály alsó
részénél engedik le. A maradék gőz a nedves gázmosó felé távozik, onnan a maradék víz
csővezetékeken keresztül hulladékgyűjtő tartályba kerül.
• A második szakaszban az első toronyból származó NMP-t ismételten forráspontig melegítik
Az elpárologtatott NMP a második kondenzátorba kerül és kondenzálódik. A kondenzált NMP
végül a terméktartályba jut. A második szakaszban elválasztott vízgőz is a nedves mosóba jut,
azonban a kondenzált maradék az üzemi gyűjtőhely tartályba kerül.
A vákuumdesztillációs egységhez kapcsolódó kondenzátor hűtéséről hűtővíz-rendszer gondoskodik.
A hűtőkörben a hűtővizet cirkuláltatják az elpárolgó víz mennyiségét pótolják.

7.2.1.3. NMP adagolás, termék tárolás és kiszállítás
A hasznosítási folyamatot követően külön erre a célra beszállított tiszta NMP-t adagolnak a
hasznosított NMP-hez. Tárolására külön tartályt telepítenek a tartályparkon belül.
A haszosított termékek a kiszállításig a késztermék tartályokba kerülnek. A késztermék kiszállítás
tartálykocsikkal, közúton keresztül történik. A jármű töltése a késztermék tároló tartályok
szivattyúin keresztül a töltőállomáson történik.

7.2.1.4. Energiaellátás
A vákuumdesztillációs egység energiaszükségletének fedezésére – előzetes adatok alapján – egy
3 MW névleges bemenő hőteljesíményű gőzkazánt telepítenek. A gőzkazánhoz hőcserélő is
kapcsolódik.
A kazán műszaki adatai még tervezés alatt állnak, pontosabb adatai az építési engedélyezési eljárás
keretén belül véglegesítődik.
2020. október
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7.2.2. Nem IPPC engedély köteles tevékenység bemutatása (elektrolit gyártás)
7.2.2.1. Tevékenység bemutatása
Az üzemegységben éves szinten 23 500 tonna elektrolitot állítanak elő különböző alkotóelemek
fizikai keverésével. Az így előállított keveréket (elektrolit) az újratölthető akkumulátor gyártási
folyamatában használják fel.
A technológia néhány kivételtől eltekintve teljesen automatizált, PLC vezérelt. A munkavállalók
főként címkézést, folyamat-és minőség-ellenőrzést végeznek.
A tevékenység folyamatát, főbb lépéseit a következő táblázat foglalja össze.
3. táblázat Eletrolit gyártás összefoglalása
Tevékenység
1. Alapanyag (oldószer) előkészítése
2. Alapanyag (oldószer) bemérése
3. Keverés

4. Kiszerelés

Folyamat
alapanyag beszállítás
nedvesség eltávolítás
szűrés
elemzés, vizsgálat
alapanyag hozzáadás/bemérése receptúra alapján
oldószer keverés/ vizsgálat
só hozzáadás/ keverése
adalékanyag hozzáadás/ keverés
elemzés, vizsgálat
szűrés
csomagolás (kisebb tételek)
termék kiszállítás

Alapanyag beszállítás
Az elektrolit gyártás alapanyagai közúton, elsősorban tartálykocsival kerülnek beszállításra.
A bejövő alapanyagok és segédanyagok egy részét, illetve az előállításra kerülő késztermék
(elektrolit) minőségét a minőségellenőrző helyiségben ellenőrzik.
A laboratóriumban elszívás is működik, mely a szennyezett levegőt az épület Ny-i oldalán található
aktívszén töltetű adszorbciós toronyra vezeti, további tisztítás céljából.
Tárolás
A beszállított folyékony halmazállapotú etilén-karbonátot (EC) közvetlenül a szállítótartályból
adagolják a rendszerbe, míg az etil-metil-karbonát (EMC) és dimetil-karbonát (DMC) tárolására a
gyártó épületen kívül 1-1 db 100 m3-es föld feletti tárolótartály áll rendelkezésre.
A fő adalékanyagnak számító folyékony Li-ion só (LiPF6) tárolása 1 db 200 m3-es föld feletti
tartályban történik, ami szintén épületen kívül helyezkedik el. A kisebb mennyiségben felhasználásra
kerülő különböző vegyi anyagok tárolása a zárt raktárépületben történik.
Gyártás, raktározás
A folyékony Li-ion sót külső tárolótartályból szivattyú segítségével a gyártóüzem földszintjén
elhelyezésre kerülő puffertartályba továbbítják. Egyes alapanyagok dehidratálásra kerülnek az
épület 2. szintjén található dehidratáló tartályban. A víztelenítés befejezése után szivattyú
segítségével továbbítják az alapanyagokat különböző tároló tartályokba.
A már víztelenített etil-metil-karbonátot, dimetil-karbonátot, és etilén-karbonátot a tároló
tartályokból az 1. szinten lévő keverő tartályok egyikébe továbbítják (ezekből 2 db található a
gyártócsarnokban, melyek egyenként 20 tonna kapacitásúak), és elkezdik összekeverni az anyagokat
meghatározott receptúra alapján.
Ezt követően a folyékony Li-sót adagolják a tartályba, és folytatják a keverést, majd a különböző
segédanyagok hozzáadása történik.
A folyamat vége a minőség-ellenőrzés, amennyiben a késztermék minősége megfelel a vevői
elvárásoknak, akkor az épületen kívül található 4 db 20 m3-es tároló tartályok egyikébe kerül az
elektrolit.
2020. október
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A vevői igényeknek megfelelően kisebb kiszerelésben is előállítanak elektrolitot, melyhez egy 2 m3es és egy 10 m3-es keverő berendezés szolgál. A gyártási metódus hasonló a fentiekben leírtakhoz,
alapvető különbség a keverő tartályok méretében, illetve a folyamat végén a készterméket
kiszerelésében van (különböző méretű fémhordókba ürítik). A fémhordók mérete függ a vevői
elvárásoktól, igényektől.

7.2.2.2. Energia ellátás
Az elektrolit keveréshez szükséges hőenergiát villamos energia használatával állítják elő.
A technológiához 2 db hűtőkör kapcsolódik (hűtést az elektrolit tároló és keverő tartályok
igényelnek),
Az épület fűtését R407C hűtőközegű változó hűtőközeg térfogatáramú rendszerrel (VRF rendszerek)
látják el. Minden VRF kültéri egység hőszivattyús üzemű, vagyis télen a fűtési energiát, nyáron pedig
a hűtési energiát biztosítja.
Az üzemeltetés zavartalan működtetéséért egy 0,8 MWth-os aggregátor kerül telepítésre.

7.3. TEHER- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NAGYSÁGRENDJE
A telephely teherforgalmának volumenét a gyártási kapacitás határozza meg. Jelen dokumentációban
a maximális termeléshez kapcsolódó környezeti hatásokat vizsgáljuk.
A telephelyen az árubeszállítás 0-24 órás munkarend szerint zajlik. A dolgozók munkahelyre történő
jutása elsősorban személyautókkal történik.
A telephelyen egyidejűleg 39 fő munkavégzése várható. Az irodai dolgozók munkarendje 8.00-16.30,
a műszakban dolgozók 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 beosztás szerint dolgoznak.
A telephely logisztikai alapjellemzőit a 4. táblázatban részletezzük.
4. táblázat A telephely forgalmi adatai
Forgalom típusa

Mozgatott mennyiség
[t/év]
Elektrolit

Éves forgalom
[db jármű/év]

Hasznosítás

Elektrolit

Hasznosítás

Napi csúcs
[db jármű/nap]
Elektrolit

Hasznosítás

TECHNOLÓGIAI FORGALOM

Hulladék beszállítás
Alap- és segédanyag
beszállítás
Termék kiszállítás
Hulladék kiszállítás

-

25 400

-

23 500

5 400

1 320

23 500
-

25 400
5 254

660
-

3 300

4

10

3 300
990

2
-

10
3

990

22

3

SZEMÉLYFORGALOM

Dolgozók munkába járása

-

7 260

Az elektrolit gyártó üzem K-i oldalán a munkavállalók részére 30 db, míg a látogatók számára a
telephely ÉK-i részén került 6 db parkolóhely kialakításra. A tehergépjárművek parkolására összesen
3 db férőhely áll rendelkezésre, az ÉNy-i részen.

2020. október
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8. ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKÁKNAK (BAT) VALÓ MEGFELELÉS
A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9. melléklete tartalmazza azokat a feltételeket, melyek alapján
az engedélyező hatóság és az engedélyes (a környezethasználó) egyaránt meg tudják határozni, hogy
mi tekinthető BAT-nak.
A hulladékhasznosítási tevékenység értékeléséhez a jogszabályi előírások mellett figyelemmel
voltunk a BIZOTTSÁG (EU) 2018/1147 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. augusztus 10.) a
2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT)
kapcsolatos következtetéseknek a hulladékkezelés tekintetében történő meghatározásáról szóló
határozatra is.
A végrehajtási határozatban szereplő ajánlásokat előírásokat úgy rendszereztük, hogy a tevékenység
a legjobb elérhető technikák szempontjaival összevethető legyen.
A tervezett tevékenységet a BAT előírások alapján megfelelőségi mátrix formájában értékeljük.
A BAT megfelelőségi mátrix tartalmi elemeit a 5. táblázat tartalmazza, az alábbi oszloponkénti
bontásban.
1. oszlop: BAT azonosító
2. oszlop: BAT kritériumok,
3. oszlop: a vizsgált üzemben alkalmazott technika,
4. oszlop: az alkalmazott technika megfelelősége a BAT kritériumokkal összehasonlítva
A BAT elemzés összefoglalásaként megállapítható, hogy a tervezett technológia megfelel az
elérhető legjobb technikák előírásainak.

2020. október
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5. táblázat Megfelelés a hulladékkezelésre vonatkozó BAT-nak
BAT azonosító

BAT kritérium

Alkalmazott technika

Megfelelőség

ÁLTALÁNOS BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
1.1. ÁTFOGÓ KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY
Az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazandó BAT olyan környezetközpontú irányítási rendszer (EMS) bevezetését és követését jelenti,
amely az összes alábbi szempontot magában foglalja:
I.

vezetői elkötelezettség, felsővezetői szinten is;

II.

olyan környezetvédelmi politika meghatározása a vezetőség részéről, amely a
létesítmény környezeti teljesítményének folyamatos fejlesztését is magában foglalja;

III.

a szükséges eljárások, célkitűzések és célok tervezése és megvalósítása a pénzügyi
tervezéssel és beruházással összhangban;

IV.

az eljárások megvalósítása, különös figyelmet fordítva az alábbiakra:
a) felépítés és felelősség,
b) toborzás, képzés, tudatosság és kompetencia,
c) kommunikáció,
d) alkalmazottak bevonása,
e) dokumentálás,
f) hatékony folyamatirányítás,
g) karbantartási programok,
h) készültség és reagálás vészhelyzet esetén,
i) a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása;

V.

a teljesítmény ellenőrzése és korrekciós intézkedések megtétele, különös tekintettel
a következőkre:
a) monitoring és mérés
b) korrekciós és megelőző intézkedés,
c) nyilvántartás vezetése,
d) (amennyiben megvalósítható) független, belső vagy külső auditálás annak
érdekében, hogy meghatározzák, vajon a környezetközpontú irányítási rendszer
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelően vezették-e be
és tartják-e fenn azt;

VI.

az EMS-nek és folyamatos alkalmasságának, megfelelőségének és hatékonyságának
felülvizsgálata a felső vezetés részéről;

VII.

a tisztább technológiák fejlődésének követése;

BAT 1.

2020. szeptember

A Kft. környezetközpontú irányítási rendszert épít ki.
A környezetirányítási rendszer kidolgozása során
meghatározzák a tervezett tevékenységre vonatkozó
környezetvédelmi politikát.

Megfelel
Megfelel

A rendszer kialakítása és üzemeltetése
figyelembe veszik a BAT ajánlást.

14

Megfelel

során
Megfelel

A tervezett tevékenység ellenőrzésére az engedélyben
meghatározott módon és gyakorisággal kerül sor. A
rendszer kialakítása és üzemeltetése során figyelembe
veszik a BAT ajánlást.

A kidolgozásra kerülő rendszer és telephely folyamatos
ellenőrzésére rendszeres belső auditokat terveznek.
Az tervezett technológiai berendezések műszaki
színvonala megfelel az előírásoknak.
A tevékenység során folyamatosan biztosítják a BAT
ajánlások teljesítését.

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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BAT azonosító

Alkalmazott technika

Megfelelőség

egy új üzem tervezési fázisában, valamint az üzem teljes élettartama során az üzem
jövőbeli végső üzemen kívül helyezéséből származó környezeti hatások
figyelembevétele;

A környezeti tényezők és hatások meghatározása
életciklus szemlélet alapú.

Megfelel

IX.

ágazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazása;

A tevékenységhez ágazati referencia értékelés nem
készült.

Nem releváns

X.

hulladékáram-kezelés (lásd: BAT 2);

Az üzemeltetés során folyamatosan figyelemmel
kísérik az anyag- és hulladékáramokat.

Megfelel

XI.

a szennyvízre és a hulladékgázra vonatkozó nyilvántartás (lásd: BAT 3);

A telephelyen fogadott, kezelt és keletkezett
hulladékok mennyiségi adatait nyilvántartják.

Megfelel

XII.

maradékanyag-kezelési terv (ismertetését lásd a 6.5. szakaszban);

A tevékenység során maradék-anyag (melléktermék)
nem keletkezik.

Nem releváns

XIII.

balesetkezelési terv (ismertetését lásd a 6.5. szakaszban);

A Kft. a tevékenység megkezdéséig Üzemi tervet, illetve
munkavédelmi- és tűzvédelmi szabályzatot készít.
Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására az
intézkedések
ezen
tervekben
kerülnek
meghatározásra.

Megfelel

XIV.

bűzszennyezés elleni intézkedési terv (lásd: BAT 12);

A tevékenység bűzszennyezéssel nem jár, intézkedési
terv készítése nem szükséges.

Nem releváns

XV.

zaj- és rezgésvédelmi intézkedési terv (lásd: BAT 17).

A tevékenység által okozott zajterhelés a vonatkozó
határértékek alatt marad, a hatás mértéke elviselhető.
Intézkedési terv elkészítése nem szükséges.

Nem releváns

VIII.

BAT kritérium

Az üzem átfogó környezeti teljesítményének javítása érdekében alkalmazható BAT az összes alábbi technika alkalmazását jelenti.
a.

A hulladék paramétereinek jellemzésére és előzetes elfogadására irányuló eljárások
kidolgozása és végrehajtása

b.

Hulladékátvételi eljárások kidolgozása és végrehajtása

c.

A hulladék nyomonkövetési és nyilvántartási rendszerének kidolgozása és
megvalósítása

d.

A kimeneti teljesítmény
megvalósítása

e.

A hulladékok szétválogatása

BAT 2.

2020. szeptember

minőségirányítási

rendszerének

kidolgozása

15

és

A fogadott és a hasznosított hulladék megfelelőségét a
vevővel kötött szerződés kritériumrendszere alapján, a
telephelyen kialakított laboratóriumban végzik.
Amennyiben a hulladékok minősége nem teszi lehetővé
a hasznosítást, úgy a hulladékot nem veszik át.
A Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelő naprakész
nyilvántartást vezet a hulladékok átvételről/
tárolásról/
kezelésről
és
a
hasznosított
anyagok/hulladékok kiszállításról.
A tevékenységet a Kft. belső minőségirányítási
szabályai szerint végzik. A Kft. minsőségirányítási
rendszert épít ki.
A
beszállításra
kerülő
hulladék
folyékony
halmazállapotú, így válogatása nem lehetséges.

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
Nem releváns

ENVIPROG GROUP Kft.

Dongwha Electrolyte Hungary Kft. (2038 Sóskút, Ipari Park Hrsz: 067/4)
Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése
Közérthető összefoglaló
BAT azonosító

BAT kritérium

Alkalmazott technika

Megfelelőség

A telephelyre érkező hulladékok azonos technológiából
f.
A hulladékok kompatibilitásának biztosítása keverés, elegyítés előtt.
Nem releváns
származnak, így anyagi minőségük is közel azonos.
Hasznosításra folyékony halmazállapotú hulladékok
g.
A beérkező szilárd hulladék szétválogatása
Nem releváns
érkeznek.
A vízbe és levegőbe történő kibocsátások csökkentésének elősegítése érdekében alkalmazandó BAT a szennyvíz- és hulladékgázáramok kimutatásának
létrehozását és vezetését jelenti, amelyet a környezetközpontú irányítási rendszer keretében kell megvalósítani (lásd: BAT 1), és amely a következő elemeket
foglalja magában

BAT 3.

i.

a kezelendő hulladék jellemzőire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozó
információk, többek között:
a) a kibocsátások eredetét bemutató egyszerűsített folyamatábrák;
b) a folyamatintegrált technikák és a forrásnál történő szennyvíz-/hulladékgáztisztítás leírása, a technikák és eljárások teljesítményét is beleértve;

A beérkező, keletkező és átadott hulladékokat a
jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartás
alapján vezetik.

Megfelel

ii.

a szennyvízáramok jellemzőinek bemutatása, kitérve például a következőkre:
a) az áram átlagos értékei és változásai, pH-érték, hőmérséklet és
vezetőképesség;
b) a releváns szennyező anyagok (pl. KOI/TOC, nitrogénvegyületek, foszfor,
fémek, elsőbbségi anyagok/mikroszennyezők) átlagos koncentrációja, terhelési
értékei és ezek változásai;
c) a biológiai eltávolíthatóságra vonatkozó adatok (pl. BOI, BOI/KOI arány,
Zahn–Wellens-vizsgálat, biológiai gátlási potenciál [pl. eleveniszap gátlása])
(lásd: BAT 52);

A tevékenység során a technológiából szennyvíz nem
keletkezik.

Megfelel

iii.

a hulladékgázáramok jellemzőinek bemutatása, kitérve például a következőkre:
a) az áram átlagos értékei és változásai, valamint hőmérséklete;
b) a releváns szennyező anyagok (pl. szerves vegyületek, tartósan megmaradó
szerves szennyező anyagok, ideértve a PCB-ket) átlagos koncentrációja, terhelési
értékei és ezek változásai;
c) gyúlékonyság, alsó és felső robbanási határértékek, reakcióképesség;
d)olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyásolhatják a hulladékgáz-tisztító
rendszert vagy az üzembiztonságot (pl. oxigén, nitrogén, vízgőz, por).

A tevékenység során keletkező hulladékgáz áramok:
- a rendszer fűtését biztosító gázkazán füstgáza,
- a vákuum biztosítását szolgáló rendszer elszívó
egysége.
A tevékenység tervezése és üzemeltetése során
fokozott figyelemmel vannak a BAT előírásokra.

Megfelel

A hulladék tárolásához kapcsolódó környezeti kockázat csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák alkalmazását jelenti.

BAT4.

a.

A tervezés során figyelembe veszik a hulladék
tárolására szolgáló tartálypark optimális elhelyezését.
A hasznosításra kerülő hulladékok telephelyen belüli
szállítása csöveken keresztül történik. A lefejtő- és
töltőállások műszaki védelmét a jogszabályi
előírásoknak megfelelően. A burkolatok folyadékzáró
és vegyi anyag álló kivitelben készülnek.

Optimális tárolási helyszín

2020. szeptember
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Megfelel

ENVIPROG GROUP Kft.

Dongwha Electrolyte Hungary Kft. (2038 Sóskút, Ipari Park Hrsz: 067/4)
Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése
Közérthető összefoglaló
BAT azonosító
b.

c.

d.

BAT 5.

BAT kritérium

Alkalmazott technika

Megfelelőség

Megfelelő tárolási kapacitás

A tartályok szintjelzővel ellátottak. A tartályokat úgy
méretezik, hogy kapacitásuk megfelelő legyen a
hasznosítási műveletek folyamatos végzéséhez.

Megfelel

A tárolóhelyek biztonságos üzemeltetése

A tárolóhelyek műszaki színvonala kielégíti a
jogszabályi előírásokat, valamint biztosítja a megfelelő
tárolási feltételeket. A hulladéktárolóhelyek és üzemi
gyűjtőhelyek
üzemeltetetését
az
üzemeltetési
szabályzatokban meghatározott módon végzik.
Az esetleges káreseményeket az üzemi kárelhárítási
tervben meghatározottak alapján hárítják el.

Megfelel

A csomagolt veszélyes hulladék elkülönített tárolása és kezelése

A veszélyes hulladékok tárolása a jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
módon
tervezett.
A
technológiai folyamat során keletkező hulladékokat
hulladékgazdálkodási
engedéllyel
rendelkező
partnernek adják át.

Megfelel

A hulladék kezeléséhez és szállításához kapcsolódó környezeti kockázat
csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a kezelési és szállítási eljárások
kidolgozását és végrehajtását jelenti.

A telephelyen fogadott hulladékok beszállítása közúton
történik. A szállítójárművek a lefejtőállomásra
csatlakoznak, a hulladék innen a kijelölt tárolótartályba
kerül. A vákuumdesztillációs egységekhez a hulladék
csőhidakon keresztül jut zárt rendszerben. A véletlen
kiömlés, üzemzavar gyors elhárítása érdekében a
technológia számítógépes felügyelet alatt áll,
vészleállítóval felszerelt.

Megfelel

A szállítást és a tevékenység koordinálását megfelelő
szakképesítéssel
és
engedélyekkel
rendelkező
munkatárs végzi.
A
telephelyen
folytatott
hulladékhasznosítási
tevékenységre üzemi kárelhárítási tervet készítenek.

1.2. ELLENŐRZÉS

BAT 6.

A szennyvízáramok kimutatásában meghatározott vízbe történő kibocsátások
(lásd: BAT 3) vonatkozásában alkalmazandó BAT a folyamat főbb
paramétereinek (pl. szennyvízáram, pH-érték, hőmérséklet, vezetőképesség,
BOI) a kulcsfontosságú helyeken (pl. az előkezelés bemeneti és/vagy kimeneti
pontján, az utolsó kezelés belépési helyén, valamint azon a ponton, ahol a
kibocsátás elhagyja a létesítményt) történő ellenőrzését jelenti.

BAT 7.

Az elérhető legjobb technika a vízbe történő kibocsátások EN-szabványoknak
megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal. Amennyiben nem áll

2020. szeptember
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A tevékenységnek vizekbe történő kibocsátása nincs.
A tartálypark kármentőjébe hulló csapadékvíz normál
technológiai üzemmenet során szennyezetlen marad,
melyet a telephely csapadékvíz elvezető rendszerére
vezetnek.

Nem releváns

Nem releváns

ENVIPROG GROUP Kft.

Dongwha Electrolyte Hungary Kft. (2038 Sóskút, Ipari Park Hrsz: 067/4)
Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése
Közérthető összefoglaló
BAT azonosító

BAT kritérium

Alkalmazott technika

Megfelelőség

A pontforrások kibocsátásainak mérését/ellenőrzését
az
engedélyben
meghatározott
gyakorisággal,
akkreditált céggel fogják végeztetni.

Megfelel

rendelkezésre EN-szabvány, az elérhető legjobb technika olyan ISO-, nemzeti
vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazása, amelyek tudományos
szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az
adatszolgáltatást.
Az elérhető legjobb technika a levegőbe történő irányított kibocsátások ENszabványoknak megfelelő ellenőrzése legalább az alábbi gyakorisággal.
Amennyiben nem áll rendelkezésre EN-szabvány, az elérhető legjobb technika
olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetközi szabványok alkalmazása, amelyek
tudományos szempontból ezzel egyenértékű minőségben tudják biztosítani az
adatszolgáltatást.

BAT 8.

BAT 9.

Az elérhető legjobb technika a szerves vegyületek elhasznált oldószerek regenerálásakor a levegőbe történő diffúz kibocsátásainak, a tartósan megmaradó
szerves szennyező anyagokat tartalmazó berendezések oldószerekkel történő szennyeződésmentesítésének, valamint az oldószerek fűtőértékük
hasznosításának céljával történő fizikai-kémiai kezelésének legalább évente egyszer, az alábbi technikák egyikének vagy azok kombinációjának alkalmazásával
végzett ellenőrzése.
a.

Mérés

b.

Kibocsátási tényezők

c.

Anyagmérleg

A pontforrások mérése a hatóság által meghatározott
gyakorisággal kerül elvégzésre. A tevékenységnek
diffúz eredetű kibocsátása nincs.

Nem releváns
Nem releváns

BAT 10.

Az elérhető legjobb technika a bűzkibocsátás időszakos ellenőrzése

A tevékenység bűzkibocsátással nem jár.

BAT 11.

Az elérhető legjobb technika a víz, energia és nyersanyagok éves
fogyasztásának, valamint a maradékanyagok és szennyvíz éves termelésének
legalább évente egyszer végrehajtott ellenőrzése.

Az éves és negyedéves adatszolgálatatások és
értékelések alkalmával a felhasznált és keletkezett
anyagok, hulladékok, energiamennyiségek összesítésre
kerülnek.

Megfelel

1.3. LEVEGŐBE TÖRTÉNŐ KIBOCSÁTÁSOK
A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy szagkezelési terv kidolgozását,
végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: BAT 1) részeként, amely magában foglalja az alábbi elemek
mindegyikét:

BAT 12.

BAT 13.

-

intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;

-

a bűz BAT 10 szerinti ellenőrzésének lefolytatására vonatkozó szabályzat;

-

az azonosított, bűzzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandó válaszok
szabályzata;

-

bűzmegelőzési és -csökkentési program a forrás(ok) azonosítására, a források
kibocsátási intenzitásának jellemzésére, valamint a megelőzést és/vagy csökkentést
szolgáló intézkedések végrehajtására.

A tevékenység bűzkibocsátással nem jár.

Nem releváns

A bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikének vagy
kombinációjának használatát foglalja magában.

2020. szeptember
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ENVIPROG GROUP Kft.

Dongwha Electrolyte Hungary Kft. (2038 Sóskút, Ipari Park Hrsz: 067/4)
Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése
Közérthető összefoglaló
BAT azonosító

BAT kritérium

a.

A tartózkodási idő minimalizálása

b.

Kémiai kezelés végrehajtása

c.

Az aerob tisztítás optimalizálása

Alkalmazott technika

Megfelelőség

A tevékenység bűzkibocsátással nem jár.

Nem releváns

A levegőbe történő diffúz kibocsátás, különösen a por, szerves vegyületek és bűz kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető –
csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának használatát foglalja magában.
Attól függően, hogy a hulladék a levegőbe történő diffúz kibocsátás tekintetében milyen kockázatot rejt, a 14d. BAT különösen helytálló.

BAT 14.

a.

A potenciális diffúz kibocsátási források számának minimalizálása

b.

Szivárgásálló berendezések kiválasztása és használata

c.

A korrózió gátlása

d.

A diffúz kibocsátások megfékezése, összegyűjtése és kezelése

e.

Párásítás

f.

Karbantartás

g.

Hulladékkezelő és -tároló területek tisztítása

h.

Szivárgásészlelő és -javító (LDAR) program

A
tevékenységnek
diffúz
forrásból
kibocsátása/bűzkibocsátása nincs.

eredő

Nem releváns

1.4 ZAJ ÉS REZGÉS
A zaj és rezgés kibocsátásának megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv
kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer (lásd: BAT 1) részeként, amely magában foglalja az
alábbi elemek mindegyikét:

BAT 17.

I.

a megfelelő intézkedéseket és határidőket előíró szabályzat;

II.

a zaj és a rezgés ellenőrzésére szolgáló szabályzat;

III.

az azonosított, zajjal és rezgéssel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandó
válaszok szabályzata;

IV.

zaj- és rezgéscsökkentési program a forrás(ok) azonosítása, a zajnak és rezgésnek
való kitettség mérése/becslése, a források hozzájárulásának jellemzése, valamint a
megelőző és/vagy csökkentő intézkedések végrehajtása érdekében.

A tevékenység által okozott zajterhelés a vonatkozó
határértékek alatt marad, a hatás mértéke elviselhető.
Intézkedési terv elkészítése nem szükséges.

Nem releváns

A zaj- és rezgéskibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák egyikének vagy
kombinációjának használatát foglalja magában.
BAT 18.

a.

A berendezések és épületek megfelelő elhelyezése

b.

Operatív intézkedések

c.

Alacsony zajszintű berendezések

2020. szeptember

A tevékenység, a létesítmények és berendezések
tervezése során alacsony zajszintű berendezéseket
terveznek. A tevékenység által okozott zajterhelés a
vonatkozó határértékek alatt marad.
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Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése
Közérthető összefoglaló
BAT azonosító

BAT kritérium

d.

Zaj- és rezgéscsökkentő berendezések

e.

Zajcsökkentés

Alkalmazott technika

Megfelelőség

A gépek üzemeltetését szakszerűen, tapasztalt és
megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársak fogják
végezni. A berendezések ellenőrzése és karbantartása
folyamatosan ellenőrzésre kerül.
1.5 VÍZBE TÖRTÉNŐ KIBOCSÁTÁSOK

A vízfogyasztás optimalizálása, a szennyvíztermelés csökkentése és a talajba, vízbe történő kibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető –
csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák megfelelő kombinációjának használatát foglalja magában.
Vízgazdálkodás

A technológia tervezése során olyan eszközöket,
berendezéseket választanak, melyekkel a tevékenység
vízhasználata optimalizálható.

Megfelel

b.

Víz visszaforgatása

A tevékenység során felhasznált hűtővíz és a
vákuumszivattyú hűtővize visszaforgatásra kerül.
Törekszenek a hasznosítás során keletkező víz
rendszerben történő használatára.

Megfelel

c.

Folyadékot át nem eresztő felület

d.

Tartályok, edények túlfolyásának és megrongálódásának veszélyét és hatásait
csökkentő technikák

a.

BAT 19.

BAT 20.

e.

A hulladéktároló és -kezelő területek tetőszerkezettel való ellátása

f.

Vízáramok elkülönítése

g.

Megfelelő elvezető infrastruktúra

A hulladéktároló helyeket (tartálypark) az egyes
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet előírásai szerint alakítják ki.
A tartályok és a főbb technológiai egységek körül a
folyadékzáróan kialakított kármentőt alakítanak ki.
A technológiai tér, valamint a tárolótartályok zárt
kivitelűek. A magyar szabályozásoknak és a BAT
követelményeinek megfelelve a hulladéktároláshoz
nem szükéges a tető kialakítása.
A tevékenység során szennyvíz nem keletkezik. A
kármentőkben összegyűlő csapadékvíz minőségét
gyorsteszttelt vizsgálják, megfelelő mérési eredmény
esetén a telephelyen belüli csapadékvíz hálózatra
engedik.

h.

Szivárgások észlelését és javítását lehetővé tevő tervezési és karbantartási előírások

A telephely karbantartása a karbantartási utasítások
alapján történik. A rendszer ellenőrzése folyamatos.
A
szivárgások
észlelését
a
számítógépes
folyamatszabályzó rendszer automatikusan jelzi.

i.

Megfelelő tárolási pufferkapacitás

A tervezett tartályok a tevékenység kapacitásával
arányos tárolási kapacitást biztosítanak.

A vízbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazható elérhető
legjobb technika a szennyvíz alábbi technikák megfelelő kombinációjával

lásd 19. BAT
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Megfelel
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Megfelel
Megfelel
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BAT azonosító

BAT kritérium

Alkalmazott technika

Megfelelőség

történő kezelését jelenti.
1.6 A BALESETEKBŐL ÉS VÁRATLAN ESEMÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ KIBOCSÁTÁS
A balesetekből és váratlan eseményekből eredő környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése érdekében alkalmazandó BAT az alábbi technikák
balesetkezelési terv keretében történő alkalmazását jelenti (lásd: BAT 1).
A telephely területe zárt, kerítéssel körülvett.
A telephelyre csak és kizárólag azon dolgozók
léphetnek be, akik a telephelyre belépési engedéllyel
rendelkeznek.
a.

A tevékenység folyamatos működésű, a telephely
területén kamerarendszer kiépített, portaszolgálat
biztosított.

Védelmi intézkedések

BAT 21.

Megfelel

A tevékenység megkezdéséig a Kft. üzemi tervet készít.
A káresemények alkalmával szükséges tennivalók
rendje és szabályai az üzemi tervben kerülnek
részletezésre.
b.

A véletlen eseményekből/balesetekből származó kibocsátások kezelése

A haváriából eredő váratlan kibocsátások az üzemi terv
részét képező műveleti tervben kerülnek részletezésre.

Megfelel

c.

Váratlan események/balesetek nyilvántartására és értékelésére használt rendszer

Az
esetlegesen
bekövetkező
káresemények
dokumentálására kárelhárítási naplóban kerül sor.

Megfelel

1.7 AZ ANYAGFELHASZNÁLÁS HATÉKONYSÁGA
Az anyagok hatékony felhasználása érdekében alkalmazandó BAT az anyagok
hulladékkal való helyettesítését jelenti.

BAT 22.

A technológiában hulladékokat hasznosítanak, így a
hasznosított anyagok termékként újra körforgásba
kerülnek.

Nem releváns

1.8 HATÉKONY ENERGIAFELHASZNÁLÁS
A hatékony energiafelhasználás céljából alkalmazandó BAT az alábbi két technika együttes alkalmazása.
a.

Energiahatékonysági terv

b.

Energiamérleg-kimutatás

A tevékenység végzése során a tevékenység
energiahasználatát (földgázfogyasztás, vízhasználat,
villamos energia fogyasztás) folyamatosan rögzítik,
értékelik. A felhasznált energia mennyiségét összevetik
a
vizsgált
időszakban
végzett
tevékenység
volumenével.

BAT 23.

Megfelel

1.9. A CSOMAGOLÁS ÚJRAFELHASZNÁLÁSA
BAT 24.

Az ártalmatlanításra továbbított hulladék mennyiségének csökkentése
érdekében alkalmazandó BAT a csomagolóanyag újrafelhasználásának a
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A telephelyre a hulladékok tartályban érkeznek, így a
hulladékhasznosítási
tevékenység
során

Nem releváns
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BAT azonosító

BAT kritérium

Alkalmazott technika

maradékanyag-kezelési terv keretében történő maximalizálása (lásd: BAT 1).

Megfelelőség

csomagolóanyag felhasználására nem kerül sor.

4.4. ELHASZNÁLT OLDÓSZEREK REGENERÁLÁSÁRA VONATKOZÓ BAT-KÖVETKEZTETÉSEK
4.4.1. Átfogó környezeti teljesítmény
Az elhasznált oldószerek regenerálásával kapcsolatos átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazható BAT az alábbi két technika közül az egyik
vagy mindkettő alkalmazása.
BAT 46.

a.

Anyagok visszanyerése

A tevékenység hulladékok visszanyerésére, oldószer
használati ciklusban tartására irányul.

Megfelel

b.

Energia-visszanyerés

A tevékenység tervezése és üzemeltetése során
fokozott figyelemmel vannak az energiahatékonyságra.

Megfelel

4.4.2. Levegőbe történő kibocsátások
A szerves vegyületek levegőbe történő kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazható BAT a 14d. BAT és az alábbi technikák kombinációjának
alkalmazása.

BAT 47.

a.

A melléktermék-gázok viszszavezetése gőzkazánba

b.

Adszorpció

c.

Termikus oxidáció

d.

Kondenzáció vagy kriogén kondenzáció

e.

Nedves mosás

2020. szeptember

A vákuumdesztillációhoz biztosított vákuum elszívó
egységének levegőjét nedves mosóra vezetik, így
biztosítják a tevékenység minimális levegőterhelését.
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9. HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA KÖRNYEZETI ELEMENKÉNT
9.1. LEVEGŐ
9.1.1. Légszennyező források jellemzése, kibocsátási adatok
Pontforrások
Az elektrolit gyártási technológia hőenergia ellátásának biztosítására hőszivattyús VRF (Variable
Refrigerant Flow) rendszert telepítenek, amelyhez pontforrás nem kapcsolódik.
Az esetleges energiakimaradás idejére egy vészhelyzeti aggregátort (P2) telepítenek.
A technológiához pedig egy aktívszenes leválasztó rendszer (P1) települ.
A hulladékhasznosítási technológiához kapcsolódóan a vákuumdesztilláció kivezetése (P4), valamint
a technológia energiaellátására egy kazán (P3) telepítése tervezett.
A pontforrások technológiához való kapcsolódását az alábbi táblázat foglalja össze.
6. táblázat: Pontforrások bemutatása
Azonosító / Megnevezés

P1 – Adszorber kivezetése

P2 – Aggregátor kivezetése
P3 – Gázkazán kéménye
P4 – Nedves mosó kivezetése

Leírás
A technológiában keletkező légszennyező anyag elszívás a hordók töltésénél, majd a
visszagyűjtött üres hordók kinyitásánál, tisztításánál, illetve a minőség-ellenőrző
helyiségben történik. Az elszívott gázt A/C toronyra (aktív szén töltetű leválasztó)
vezetik, szerves légszennyező anyagok megkötése céljából.
A leválasztó leválasztási hatékonysága, a gyártó által adott információk szerint >70%.
Az elektrolit gyártás, és a kiszolgáló épületek, létesítmények üzemeltetéséhez
elektromos áramot fognak felhasználni. Az üzemeltetés zavartalan működtetése
érdekében, egy 0,8 MWth-os vészgenerátor (aggregátor) is telepítésre kerül.
A hulladékhasznosítási technológia energiaellátásához egy 3 MW névleges bemenő
hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán szükséges.
A desztillációs eljáráshoz vákuum szükséges, melyet vákuumszivattyúkkal
biztosítanak. A vákuumszivattyú által elszívott NMP gőz nedves mosóra kerül, majd
onnan kerül kivezetésre.

A pontforrások elhelyezkedését a következő ábra mutatja be.

3. ábra Pontforrások elhelyezkedése
2020. október
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A térképen és az alábbi táblázatokban bemutatott pontforrások közül a csillaggal jelölt pontforrás
normál üzemmenet mellett nem üzemel (szükségáramforrás), így az üzemszerű tevékenység
vizsgálatánál ezen kibocsátási adatokat nem vesszük figyelembe.
7. táblázat: Pontforrások fizikai jellemzői
Pontforrás

Megnevezés

Magasság
[m]

Hőmérséklet
[K]

d
[m]

Térfogatáram
[Nm3/h]

6
11
15
15

293
430
423
297

0,54
1,67
0,4
0,1

12 000
500
1 800
250

P1
Adszorber kivezetése
P2*
Aggregátor kivezetése
P3
Gázkazán kéménye
P4
Nedves mosó kivezetése
* normál üzemmenet során nem működik

8. táblázat: A pontforrások kibocsátási jellemzői
Jel

Komponens

Kibocsátási koncentráció
[mg/Nm3]

Tömegáram
[kg/h]

Határérték
[mg/Nm3]

Akrilsav
3
0,036
Etil-acetát
3
0,036
Metil-acetát
3
0,036
NOX
315
0,158
P2*
CO
122,5
0,062
NOX
70
0,054
P3*
CO
70
0,09
P4
NMP
5
0,0013
*A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf%,
oxigéntartalmú füstgázra vonatkozik
P1

150**
450
175
100
100
150**

**A kibocsátás tömegárama nem éri el a küszöbértéket, így határérték megállapítása nem szükséges

A kibocsátási határértékek jogszabály szerinti besorolását a 9. táblázatban ismertetjük.
9. táblázat Kibocsátási határértéket megállapító jogszabályok
Jel

Megnevezés

P1

Adszorber
kivezetése

P2

Aggregátor
kivezetése

P3

Gázkazán kéménye

P4

Nedves mosó
kivezetése

Határérték
[mg/Nm3]

Komponens
Akrilsav
Etil-acetát
Metil-acetát
NOX
CO
NOX
CO

150
450
175
100
100

NMP

150

Vonatkozó jogszabály
4/2011. (I. 14.) VM rendelet
6. melléklet, 2.3.1. pont
53/2017. (X. 18.) FM
rendelet, 4. melléklet
53/2017. (X. 18.) FM
rendelet, 5. melléklet
4/2011. (I. 14.) VM rendelet
6. melléklet, 2.3.1. pont

Diffúz forrás
A tervezett tevékenységek diffúz légszennyező forrással nem járnak.
Vonalforrások
A tevékenység során vonalforrásként a telephelyen belüli közlekedés a meghatározó.
A parkolók használatából, valamint a teher- és személygépjárművek közlekedéséből eredő
légszennyezés vizsgálatát az alábbiak szerint végeztük.
A telephelyen belüli közlekedés átlagosan 15 km/h sebességgel, kétirányú forgalomban történik.
A forgalmi adatok alapján a telephely területén a forgalom 80 %-a nappali időszakban várható,
viszont a modellszámításokat a maximális forgalommal járó többletterhelésre vizsgáltuk a három
műszakra vonatkozóan.
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A maximális nappali forgalom a jelenlegi forgalmi adatok alapján:
- 29 db/nap
8 db/óra
Nehéz tehergépjármű és tehergépjármű
- 25 db/nap
7 db/óra
Személygépjármű
A telephely órás forgalmának megállapítása során a magasabb emisszióval, forgalommal járó időszak
kibocsátását vettük figyelembe. A három műszakos munkarend során azonos mértékű
járműforgalommal számolunk.
Az órás forgalom alapján a teljes úthálózatra vonatkoztatva, az emisszió alapadatait a COPERT
adatbázisa alapján ismertetjük, figyelembe véve a magyarországi gépjárműpark összetételére
vonatkozó, rendelkezésünkre álló adatokat. Ezzel a hatásokat túlbecsültük, mivel a telephelyre a
magyarországi átlagnál fiatalabb tehergépjárművek forgalma várható.
A COPERT gépjármű- és üzemanyagtípusonként tartalmazza a fő szennyező anyagok fajlagos
kibocsátási értékeit. Az adatok átlagos haladási sebességenként kérdezhetők le.
Euro kategóriák megoszlása a 2014. évi COPERT (EMISIA) adatbázis alapján:
- Conventional: 12,22%
- Euro 3
16,06%
- Euro 1:
13,67%
- Euro 4
19,81%
- Euro 2:
24,80%
- Euro 5
13,44%
A telephelyen belüli forgalom két fázisra bontható:
1. A telephely belső úthálózatát használva a parkoló területére, lerakodás/lefejtés területére
történő eljutás, valamint
2. a várakozás során alapjárati kibocsátásból eredő levegőterhelés.
A számításunk során a telephelyen tartózkodó járművek 80 %-át haladási fázisban,
20 %-át várakozási fázisban lévőnek tekintjük.
Dízel üzemű járművek alapjárati kibocsátásait, valamint 15 km/h-s átlagsebességére számított
kibocsátási adatait (legjelentősebb kibocsátott szennyezőanyagokra: CO és NOX) a következők szerint
ismertetjük.
10. táblázat: Emisszió értéke egy járműre vonatkozóan
EURO kategória

CO fajlagos emisszió
[g/km]
Alapjárat
Átlagsebesség 15 km/h

NOx fajlagos emisszió
[g/km]
Alapjárat
Átlagsebesség 15 km/h

Tehergépjármű
Conventional
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Súlyozott összeg:

0,0897
0,0463
0,0483
0,0384
0,0294
0,000036
0,0413

1,4954
0,7721
0,8060
0,6394
0,4907
0,0006
0,6881

0,2136
0,1075
0,1068
0,0873
0,0721
0,0534
0,1028

3,5608
1,7924
1,7799
1,4551
1,2011
0,8899
1,7128

0,0478
0,0634
0,0678
0,0625
0,0508
0,0531
0,0586

0,7967
1,0569
1,1295
1,0417
0,8472
0,8848
0,9760

Személygépjármű
Conventional
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Súlyozott összeg:

0,0703
0,0449
0,0400
0,0124
0,0137
0,0044
0,0299

1,1720
0,7485
0,6674
0,2059
0,2286
0,0731
0,4992

A közlekedés által okozott légszennyező hatást a számítás során a maximális órás járműforgalomra,
valamint a telephelyen átlagosan megtett útra (0,5 km) vizsgáltuk.
2020. október
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9.1.2. Terjedémodellezés
A pontforrások működése, valamint a forgalom (alapjárat, telephelyen belüli közlekedés) miatt
kialakuló immissziós viszonyok meghatározására terjedésmodellezést végeztünk. A transzmissziós
számításokat AERMOD VIEW 9.9.0 szoftverrel végeztük, meteorológiai adatként a térségre jellemző
2019. évi adatokat vettük figyelembe.
A talaj érdességére vonatkozó paramétereket a környező terület jellege miatt az alábbi táblázatban
foglaltak szerint vettük figyelembe.
11. táblázat: Modellezési paraméterek
Terület
Beépítetlen mezőgazdasági terület
Beépített terület

Albedo
0,28
0,2075

Bowen arány
0,75
1,625

Felületi érdesség
0,0725
1,000

Az órás modellszámítások során a program az éves meteorológiai adatok alapján minden
receptorpontra meghatározza a legmagasabb órás átlagból származó talajszinti immissziós értéket.
A program nem az éves eloszlási arányok alapján határozza meg az órás eloszlást, hanem az év
minden egyes órájára megállapítja az adott meteorológiai viszonyokhoz tartozó legnagyobb
levegőterhelést.
A modellezés során kapott immissziós eloszlás ábrákat (minden pontforrás együttes üzemelése,
valamint a közlekedési eredetű többlet levegőterhelés esetén) a 4-9. ábrákon mutatjuk be.

4. ábra NOx órás terjedési kép (pontforrások, közlekedés)

2020. október
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5. ábra CO órás terjedési kép (pontforrások, közlekedés)

6. ábra NMP órás terjedési kép
2020. október
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7. ábra Akrilsav órás terjedési kép

8. ábra Etil-acetát órás terjedési kép
2020. október
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9. ábra Metil-acetát órás terjedési kép

9.1.3. Levegőminőségre gyakorolt hatás, hatásterület meghatározása
A pontforrások és a közlekedés által kialakuló immissziós csúcskoncentrációkat az alábbi
táblázatban összesítjük.
12. táblázat: A telephelyen belül kialakuló immissziós órás csúcskoncentrációk
Komponens

Immissziós
alapállapot

Nitrogén-oxidok (mint NO₂)*
9
Szén-monoxid
514
NMP
Akrilsav
Etil-acetát
Metil-acetát
*Nitrogén oxidok NO2 egyenértékben kifejezve

Pontforrások
hatása

Közlekedés
hatása
[µg/m³]

23,6
8,61
0,146
6,13
6,13
6,13

-

Összesen

Határérték

32,6
522,61
0,146
6,13
6,13
6,13

100
10 000
20
100
100
70

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szereplő határértékeket vizsgálva megállapítható, hogy a
megvalósítás állapot során kialakuló légszennyezőanyag koncentráció a rendeletben rögzített
határértékeket túlbecslések alkalmazása mellett sem lépi túl, hatása elviselhető.
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Az üzemszerűen működő pontforrások esetén a levegőminőségi hatásterület határának meghatározására a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet előírásait
vettük figyelembe.
A kormányrendelet 2. § 14. pontja három meghatározást alkalmaz a helyhez kötött pontforrás hatásterületének meghatározására. Ezek közül mindig az
adott legnagyobb terület lesz az érintett hatásterület.

“2.§ [...] 14. A helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai
jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;”

A számítások során mindhárom feltételt vizsgáltuk a hatásterület meghatározására.

13. táblázat: A tervezett üzemszerűen működő pontforrások hatásterületének meghatározása
Pontforrás
P1
P3
P4

Komponens
Akrilsav
Etil-acetát
Metil-acetát
NOX
CO
NMP

Maximális
koncentráció
[µg/m³]
6,13
6,13
6,13
4,27
4,27
0,146

Maximális "A" Hatásterület [m]
100*0,1=10
100*0,1=10
70*0,1=7
100*0,1=10
10 000*0,1=1 000
20*0,1=2

-

Maximális "B" Hatásterület [m]
(100-0)*0,2=20
(100-0)*0,2=20
(70-0)*0,2=14
(100-9)*0,2=18,2
(10 000-514)*0,2=1897,2
(20-0)*0,2=4

-

Maximális "C" Hatásterület [m]
6,13*0,8=4,9
6,13*0,8=4,9
6,13*0,8=4,9
4,27*0,8=3,416
4,27*0,8=3,416
0,146*0,8=0,12

57
57
57
322
322
128

A hatásterület nagysága nem ad érdemi információt a környezeti terhelés nagyságára, mivel a hatásterület a csúcskoncentráció 80 %-át jelentő
legnagyobb távolságában (a csúcskoncentráció értékétől függetlenül) került meghatározásra. A tervezett pontforrások hatásterületét a
pontforrások köré húzott kör uniója adja.
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9.1.4. A tevékenységre vonatkozó határértékek, a kibocsátások ellenőzésének
gyakorisága
A pontforrások mérési gyakoriságát a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 6/2011. (I. 14.) VM
rendelet 14. melléklete, valamint a 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. §-a szabályozza.
A jogszabályban szereplő mérési gyakoriságokat a 14. táblázatban összegezzük.
14. táblázat Pontforrások mérési gyakorisága jogszabály alapján
Pontforrás
Mérési gyakoriság

P1

P2

P3

P4

ötévente

háromévente

háromévente

ötévente

9.1.5. Üvegházhatású gázok kibocsátott mennyisége
Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. §-a értelmében:
30. üvegházhatású gáz: a szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O), a fluorozott
szénhidrogének (HFC-k), a perfluorkarbonok (PFC-k), a kén-hexafluorid (SF6) és a nitrogéntrifluorid (NF3), valamint a légkör azon természetes és emberi tevékenységből származó
gáznemű alkotóelemei, amelyek elnyelik, majd újra kibocsátják az infravörös sugárzást,
A telephelyen üzemszerűen folytatott tevékenység során kibocsátására kerülő üvegházhatásó gázok
mennyiségét a 15. táblázat szerint határozzuk meg.
15. táblázat Kibocsátott üvegházhatású gázok becsült mennyisége
Jel

Megnevezés

P3

Gázkazán

Kibocsátott
ÜHG
CO2

Kibocsátás
jellege
folyamatos

Kibocsátás
tömegárama [kg/h]
800

Éves
üzemóra
7 920

Éves
kibocsátás
[t]
6 325

A tervezési folyamat során a termelési hatékonyságot maximalizálták, így a kibocsátásra kerülő széndioxid mennyisége minimalizálása megtörtént. A gázkazán kiválasztásánál kiemelt szempont a
magas hatékonyságú, kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezés beszerzése és telepítése.

9.2. VIZEK
9.2.1. Vízhasználatok ismertetése
Ivóvíz biztosítása
A telephely szociális ivóvíz ellátása közműhálózatról történik. Előzetes tervezési adatok alapján a
várható szociális vízigény 9 m3/nap.
Technológiai víz biztosítása
Az elektrolit gyártás során a technológiának vízigénye nincs. A vízigény a hűtőrendszer és a
melegvíztartály működtetéséhez szükséges. Az elektrolit hűtéséhez szükséges vizet egy 10 m3-es
tartályban, az épületen kívül elhelyezett alapanyag tartályok melegen tartásához szükséges vizet
pedig 1-1 db 3 és 5 m3-es tartályokban tárolják.
A hulladékhasznosítási technológia esetében a vízfelhasználás kizárólag a kazán, valamint a
hűtőtornyok vízigényéből származik.
Biztosításának lehetősége adott és az ÉTV Kft. hálózatáról tervezett.

9.2.2. Szennyvizek keletkezése
A tevékenység során csak kommunális szennyvíz keletkezik. A kommunális szennyvizek tárolása a
telephely északi részén egy 50 m3-es felszín alatti zárt kialakítású tartályban tervezett.
A keletkező kommunális szennyvíz heti gyakorisággal tengelyen elszállításra kerül.
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9.2.3. Csapadékvizek elvezetése
A szennyezetlen csapadékvizek (pl. tetőről származó csapadékvizek) telephelyi csapadékvíz elvezető
rendszerbe kerülnek elvezetésre, majd onnan a szikkasztó tározóba.
Az egyéb területekről (belső úthálózat) összegyűjtött csapadékvizet megfelelő CE jelöléssel, vagy
ÉME engedéllyel rendelkező olajfogókon keresztül vezetik a csapadékvíz elvezető hálózatra, amely
onnan szintén a csapadékvíz szikkasztó tározóba kerül.
Az összegyűjtött csapadék vizeket egy 1 830 m3-es zárt szikkasztó tárolóban gyűjtik, majd a telephely
keleti oldalán található csapadékvíz szikkasztó árokban szikkasztásra kerül.
A tartályparkok és a lefejtőállomás területéről származó esetlegesen szennyezett csapadékvizek
elválasztott rendszeren keresztül kerülnek összegyűjtésre, majd hulladékként elszállításra.
A megvalósítás fázisában a vizeket érő hatás mértéke elviselhető.

9.3. TALAJ
A tevékenység műszaki létesítményeinek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése során kiemelt
prioritás, hogy a talaj és talajvizek szennyeződése kizárásra kerüljön.
Az alkalmazott aktív és passzív biztonságot szolgáló korszerű berendezések telepítésével, jelen
kérelemben bemutatott műszaki intézkedések alkalmazásával a talajt és talajvizet érő káros hatások
kiküszöbölhetők.
A tevékenység talajra gyakorolt hatása a megvalósítás során elviselhető.

9.4. HULLADÉK
9.4.1. Hulladékgazdálkodási alapadatok
Hasznosítási tevékenység környezetvédelmi gazdasági célja, előnye
Az Európai Bizottság “Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós
cselekvési terv” című tájékoztatása alapján:
“A hulladék összegyűjtésének és kezelésének módja eredményezheti azt, hogy magas szintű az
újrafeldolgozás és az értékes anyagok visszakerülnek a gazdaságba, de olyan, nem hatékony
rendszerhez is vezethet, amelyben a legtöbb újrafeldolgozható hulladék hulladéklerakóba kerül,
vagy elégetik, potenciálisan káros környezeti hatások és jelentős gazdasági veszteségek mellett”
[…]
“Annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyék e rendszereket, a Bizottság az
átláthatóságra és a költséghatékonyságra vonatkozó minimumfeltételeket javasol.”
A Dongwha Electrolyte Hungary Kft. célja az ipari hulladéktermelő telephelyén a még
használható hulladékok megvásárlása, a hasznosítható hulladékok körforgásban tartása,
amely által költséghatékonyabbá tehető a rendszer.
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Tárgyi, pénzügyi feltételek
A hasznosítási tevékenység tárgyi feltételei:
• Lefejtő/töltő állomás (hulladékok fogadása, termékek kiszállítása)
• Tartálypark (hulladékok és anyagok tárolása)
• Csővezetékrendszer, szivattyúk (anyagmozgatás a technológiai egységek között)
• Vákuumdesztillációs torony (hulladékhasznosítási egységek) és a hozzá kapcsolódó
számítógépes folyamatirányító rendszer (szelepek, szivattyúk, stb. vezérlése)
A hasznosításhoz szükséges tárgyi feltételek adottak vagy engedélyezés alatt állnak, a technológia
ismertetését a dokumentáció 7.2. fejezete részletezi.
A tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi biztosítás és a köztartozásmentesség igazolásának
beszerzése folyamatban van.
Személyi, közegészségügyi feltételek
A telephelyen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos műveleteket műszakonként 20-30 fő, 3
műszakos munkarend szerint végzi.
A hulladék beszállítása a telephelyre a megrendelői igényeknek megfelelő rendszerességgel történik.
A dolgozók munkarendjének kialakítása az ügyvezető feladata.
A Kft. a tevékenység megkezdéséig a választott környezetvédelmi megbízottal, illetve üzemorvossal
szerződést köt.
Igazolások
A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7. § (1) n) pontja szerint nyilatkozatotot tesz.
Tervek ismertetése
Havária terv
A tevékenység megkezdéséig a Kft. üzemi tervet nyújt be.
Monitoring terv
A tevékenység ellenőrzésére 3 db talajvíz kútból álló monitoring rendszer tervezett. A kutak
kijelölésére és engedélyeztetésére a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során (a végleges
közműtervek ismeretében) kerül sor.
Utógondozási terv
A tevékenységnek nincs olyan környezeti hatása, mely utógondozási terv készítését tenné
szükségessé.
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9.4.2. Hasznosítási művelet bemutatása
Hasznosítási művelet azonosítása, folyamatának bemutatása
A hasznosításra kerülő hulladék, oldószer regenerálással fizikai elválasztási műveleten keresztül
kerül hasznosításra. A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján a hasznosítási műveletek a
következők:
- R2 - Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
- R13 - Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az
elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1)
bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti].
A technológia fő lépéseit az alábbiak szerint összegezzük:
1. Hulladék fogadásakor a csővezetekén keresztül a hulladék tartályba juttatása
2. A hulladék vákuumdesztilláló toronyba juttatása (csővezetéken keresztül)
3. A desztilláció során a fenéktermék hulladékként történő gyűjtése
4. A kondenzáltatott fejtermék (hasznosított anyag) csővezetéken terméktartályba történő
juttatása.
A hulladék és hasznosított anyag egyes egységek közötti mozgatása szivattyúval történik.
A hasznosítási művelet részletes bemutatását jelen dokumentáció 7.2.1. fejezete tartalmazza.
A technológiai folyamat műszaki, környezetvédelmi jellemzői
Az engedélykérelem 7. fejezete részletezi a telephely műszaki és környezetvédelmi jellemzőit.
A műszaki jellemzők az adatok véglegesítését követően ismertetésre kerülnek.
Hasznosítási művelet kritikus elenőrzési pontja
A telephelyen folytatott tevékenység egyszerű fizikai elválasztási műveleten (vákuumdesztilláció)
alapul. A kezelés célja az akkumulátor gyártás során használt vízzel keveredett vegyi anyag (NMP)
víztartalmának eltávolítása. A tevékenység kritikus ellenőrzési pontja a beérkező hulladék
víztartalmának és egyéb összetevőinek vizsgálata. A beérkező hulladékból mintát vesznek és csak
akkor kerül sor a hulladék átvételére, ha a hasznosításnak műszaki akadálya nincs.
Hulladékstátusz megszűnésének igazolása
A hulladékstátusz megszűnésének feltételeinek teljesülését a Ht. 9. § (1) szerint vizsgáljuk:
a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják
Az akkumulátor gyártás során az NMP vegyi anyagot rendeltetésszerűen, általános jelleggel
használják.
b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet
A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység alapja, hogy Magyarországon több akkumulátor gyár is
létesült. Az NMP oldószer beszerzési ára magas, így gazdasági és környezetvédelmi szempontból is
nagy kereslet mutatkozik az NMP anyag körfolyamatban tartására.
c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, szabványoknak
Az akkumulátor gyártás során az NMP oldat vízzel „szennyeződik”. A hulladékhasznosítás során a víz
eltávolítására kerül sor. A hasznosítást követően az NMP anyag megfelel a vonatkozó műszaki és
jogszabályi követelményeknek.
d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
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A hasznosított NMP hatásai megegyeznek a kereskedelmi forgalomban kaphatóéval.

9.4.3. Hasznosítással érintett hulladékok
A hasznosítani és tárolni kívánt hulladékokat a következő táblázat foglalja össze.
16. táblázat: Hasznosításra/tárolásra kerülő hulladékok
HAK

Megnevezés

Típus

14 06 03*

Egyéb oldószer és oldószer keverék

16 10 01*

Veszélyes anyagokat tartalmazó
vizes folyékony hulladék

07 01 04*

Egyéb szerves oldószer,
mosófolyadék és anyalúg

Mennyiség
[tonna/év]

Jelleg
Vegyi anyag

Veszélyes
hulladék

Vegyi anyag

25 400

Vegyi anyag

A hasznosításra kerülő hulladékok maximális mennyisége 25 400 t/év.

9.4.4. Hulladéktárolóhely bemutatása
A telephelyen tervezett tartályparkon belül a beérkezett hulladékok a hasznosítás megkezdéséig
tartályokban kerülnek tárolásra.
A lefejtő-töltőállomás burkolata szilárd és folyadékot át nem eresztő módon kerül kialakításra.
17. táblázat: Hulladéktároló hely jellemzői
Megnevezés
Hulladéktároló hely

Azonosító

Méret
[m3]

Hulladék NMP tartály 1.

200

Hulladék NMP tartály 2.

100
Összesen:

Maximális kapacitás
[t]
300
300

A hasznosítást megelőző veszélyes hulladék tárolás egyidejű mennyisége 300 tonna.
A tartályok elhelyezkedését a következő ábra mutatja be.
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10. ábra Hulladéktároló hely elhelyezkedése
A tervezési fázis alatt álló hulladéktároló hely pontos műszaki kialakítása a tervek véglegesítését
követően kerül igazolásra.
A tartályok szabadtéri tartályparkon belül kerülnek elhelyezésre. Az oldalfallal körülhatárolt burkolt
térrész kármentőként funkcionál, így nem alkalmazhatók a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
2. melléklet 2. táblázatában szereplő kritériumok.
A tartálypark és annak műszaki védelme a vonatkozó szabványok (veszélyes, éghető anyagok
tárolása álló tartályban) figyelembe vételével történik. A jelenleg ismert adatok alapján a
hulladéktároló helyre vonatkozó jogszabályi előírásnak való megfelelést az alábbi táblázatban
részletezzük.
18. táblázat: Hulladéktároló helyre vonatkozó előírások
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírás

Telephelyen tervezett műszaki tartalom

18. § (1) A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló
hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított
közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes
hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes
hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd
burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani
kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség
esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
18. § (2) A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását
megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval
fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló
helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási
tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a
létesítmény zárható.
18. § (3) A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék
mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy

A tárolóhely egybefüggő, vízzáró és szilárd úton
közelíthető meg.
Csapadékvíz elvezetés a telephelyen belül
kialakításra kerülő csapadékvíz összegyűjtő
rendszeren keresztül valósul meg.
Havária esetén a szennyezett csapadékvíz
telephelyen
történő
visszatartásáról
gondoskodnak.
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A telephely kerítéssel körbezárt, illetéktelenek
bejutásának megakadályozása megoldott.
A telephelyre bejutás csak szigorú ellenőrzést
követően lehetséges.
Az előírás a végzett tevékenységre nem
alkalmazható. A tartálykocsiban beszállításra
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azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól
megközelíthetők legyenek.
18. § (4) A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. A táblán
szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki
számára jól látható és olvasható legyen.
19. § (2) Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási
engedély tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
19. § (3) A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék
tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos
tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló
hely tárolókapacitására.
19. § (4) Hulladéktároló helyen hulladék – az (5) bekezdésben
meghatározott kivétellel – csak a hulladék fajtájának
biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől
és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű
konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során
gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra
vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
19. § (5) Az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága
és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el,
kizárólag a hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott
feltételek mellett tárolható.
19. § (6) A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és
típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás
esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható,
figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és
olvashatóan fel kell tüntetni.
19. § (7) A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a
hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek
meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így
különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési
szabályzat előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni és szükség
szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására
alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.

kerülő folyékony hulladékokat vezetéken juttatják
a tárolótartályokba.

19. § (8) A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren
tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a
környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
19. § (9) A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és
akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
19. § (10) A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik a
hely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni
védelemről.
20. § (1) Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag
olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben
tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és
kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A
porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó
veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely
biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem
kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
20. § (2) Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó
konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak
ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint –
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A hulladéktároló helyet a jogszabályi előírások
szerint feliratozzák.
A Kft. tárolóhely üzemeltetési szabályzatot készít.
A hulladéktároló helyen kizárólag a biztonsággal
tárolható
maximális
hulladékmennyiséget
tárolják.

Az előírás a végzett tevékenységre nem
alkalmazható. A tárolás nagy térfogatú
tartályokban történik.

A hulladéktároló helyet a jogszabályi előírások
szerint feliratozzák.

A jogszabályi előírásokat figyelembe veszik.

A
hulladéktárolási
tevékenység
hulladékhasznosítási
tevékenységhez
kapcsolódik. A hulladékhasznosítási engedély az
IPPC engedély részeként kerül kiadásra.
Az előírás a végzett tevékenységre nem
alkalmazható.
A tárolás nagy térfogatú tartályokban történik. A
tartályokhoz hozzáférés nem szükséges.
A telephely ellenőrzött kapun keresztül
közelíthető csak meg. A telephelyre bejutás csak
szigorú ellenőrzést követően lehetséges.

A tárolás nagy térfogatú, zárt tartályokban
történik. Üzemszerű körülmények között a tárolás
során a hulladék nem kerül a környezetbe és nem
okoz környezetterhelést.

A tárolás nagy térfogatú, zárt tartályokban
történik. A kialakításra kerülő védőgödör
(kármentő) a hulladék fizikai és kémiai
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kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.

tulajdonságainak
folyadékzáró.

20. § (3) A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy
hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a
hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően
alkalmazandó kezelési technológia igényeire.
20. § (4) A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott
műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes
hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne
szennyezze a környezetet.
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ellenálló,

teherbíró,

A jogszabályi előírásokat figyelembe veszik.

A jogszabályi előírásokat figyelembe veszik.
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9.4.5. Üzemi- és munkahelyi gyűjtőhelyek bemutatása
A telephelyen keletkező hulladékok gyűjtésére 2 db üzemi gyűjtőhely, valamint munkahelyi
gyűjtőhelyek kerülnek kialakításra.
- Munkahelyi gyűjtőhelyek: Az elektrolit gyártási technológia területén, az épületen belül,
jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. Pontos helyei még nem kerültek
meghatározásra. Ismertetésük a használatbavételig megtörténik.
Munkahelyi gyűjtőhelynek tekinthető az elektrolit gyártási technológia során keletkező
hulladék gyűjtésére szolgáló 2 db 20 m3-es felszín alatti tartály.
- Hulladék üzemi gyűjtőhelyek: A telephely területén két helyen található. Az egyik kármentő
térrel rendelkező tartályparkon belül a hasznosítási technológia során keletkező veszélyes
hulladékok elszállításig történő gyűjtésére szolgál.
A másik az elektrolit gyártási technológia során keletkező hulladékok gyűjtésére tervezett
fedett, oldalról nyitott épület.
A gyűjtőhelyek elhelyezkedését a következő ábra mutatja be.

11. ábra Üzemi- és munkahelyi gyűjtőhelyek elhelyezkedése
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19. táblázat: Üzemi gyűjtőhelyek jellemzői
Hulladék

Gyűjtési mód

Egyidejű maximális
kapacitás
[t]

1. számú üzemi gyűjtőhely
Hulladékhasznosítás során keletkező hulladékok gyűjtésére
HAK 19 02 08*
Veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető
2 db 100 m3-es tartály
hulladék (vákuumdesztilláció maradéka, mosóvíz)
2. számú üzemi gyűjtőhely
Elektrolit gyártás során keletkező hulladékok gyűjtésére
HAK 07 01 04*
IBC tartály
Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
HAK 14 06 03*
IBC tartály
Egyéb oldószer és oldószer keverék
HAK 16 10 01*
IBC tartály
Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
HAK 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy
azokkal szennyezett csomagolási hulladék (szennyezett
göngyöleg)
HAK 15 02 02*
Kimerült aktívszén szűrőtöltet
HAK 16 05 06*
Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett
laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi
vegyszerek keverékét

ömlesztett
zsák

/

big-bag

200

300

big-bag zsák

műanyag ballon

Az 1-2. számú üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó jogszabályi előírás szerinti tervezett megvalósítást az
alábbi táblázatban részletezzük.
20. táblázat: Üzemi gyűjtőhelyekre vonatkozó előírások
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírás
14. § (2) Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt
gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként
kell kialakítani.
14. § (3) Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely
területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér
burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és
egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő,
vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
14. § (4) Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot
gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani,
amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás
esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes
hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett
biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint
– szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
14. § (5) A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve
gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével
arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi
mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők
legyenek.

14. § (6) Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni.
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Az üzemi gyűjtőhely önálló épületként/tartályként
valósul meg.
Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi
gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési
útvonal és gyűjtőtér egységes, egybefüggő, vízzáró és
szilárd burkolattal kerül kialakításra.

Az üzemi gyűjtőhely burkolata ellenáll az ott tárolt
hulladékoknak. A veszélyes hulladék csapadékvízzel
nem érintkezik.
Az 1. számú üzemi gyűjtőhelyhez kapcsolódó lefejtőtöltőállomás megközelítése úgy kerül kialakításra,
hogy méretezése és biztonságos megközelítése
megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.
A 2. számú üzemi gyűjtőhely méretezésénél
figyelemmel vannak a jó megközelíthetőségre.
Az 1. számú üzemi gyűjtőhely a tartálypark területén
található. A tartálypark önállóan elkerített,
kármentővel körülvett.
A 2. számú üzemi gyűjtőhely önálló épületben valósul
meg.
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14. § (7) Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi
gyűjtőhelyen – nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely
területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén – a
forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell
elhelyezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot
gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére
figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az
üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni,
hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
15. § (1) Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként,
hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően
elkülönítetten kell gyűjteni.
15. § (3) Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt,
konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre
vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve
felirattal kell ellátni.
15. § (4) Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az
üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne
sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények,
konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és
térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai
szerint rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint
javítani kell.
15. § (5) Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési
szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig
gyűjthető.
15. § (7) Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek
területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez
szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni,
elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz
történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan
biztosítani kell.
15. § (8) Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely
őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni
védelemről.
16. § (1) Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot
gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki
megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt
veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
16. § (2) Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan
műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így
különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható
gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a
hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és
megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a
gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
16. § (3) Nyílt téri gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot
tartalmazó gyűjtőedényt vagy konténert a hulladék fizikai és
kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és –
szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell gyűjteni.
16. § (4) Az üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladékkal
érintkező és a veszélyes hulladék szállítására, gyűjtésére
szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet
össze kell gyűjteni, és gondoskodni kell a kezeléséről.
16. § (5) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint
robbanásveszélyes osztályba tartozó, egymással vagy
önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves,
illetve szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék a
szakhatóság által jóváhagyott mennyiségben és módon
gyűjthető. Azokat a gyűjtőedényeket és konténereket, amelyek
reakcióképes veszélyes hulladékot tartalmaznak, egymástól
olyan távolságban kell elhelyezni, hogy felnyitáskor egymással
ne léphessenek reakcióba.
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Az üzemi gyűjtőhelyet táblával jelzik, a hulladék
veszélyességére utaló szimbólumokat feltüntetik.

A hulladékokat hulladékkódonként külön gyűjtik.
A gyűjtött hulladékokat megkülönböztető jelzéssel,
felirattal látják el.

Az üzemi gyűjtőhelyeket a vonatkozó előírás szerint
üzemeltetik.

Az üzemi gyűjtőhelyeket a vonatkozó előírás szerint
üzemeltetik.

Az üzemi gyűjtőhelyeket a vonatkozó előírás szerint
üzemeltetik.
A telephely ellenőrzött kapun keresztül közelíthető
meg, a gyűjtőhelyre illetéktelen személyek nem
juthatnak be.
A hulladékok gyűjtési módja, valamint az üzemi
gyűjtőhely műszaki kaiakítása biztosítja, hogy a
gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne
szennyezze a környezetet.

A hulladékot az üzemi gyűjtőhelyen a jogszabályi
előírásoknak megfelelően gyűjtik.

Az üzemi gyűjtőhelyek fedett / zárt kialakításúak.

Csapadékvíz a fedett kialakításnak köszönhetően
hulladékkal nem érintkezik.

A hulladék tárolásakor a tűzvédelmi előírásokat
figyelembe veszik.
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17. § (7) Ha az üzemi gyűjtőhelyre beszállított és ott elhelyezett
veszélyes hulladék mennyisége meghaladja a napi 1 tonnát, az
üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtés során esetlegesen
bekövetkező, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy
baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására
havária-tervet kell készíteni.

Telephelyen tervezett műszaki tartalom

A havária terv a hulladéktároló hely és üzemi
gyűjtőhely szabályzat részét képezi.

9.4.6. Keletkező hulladékok
A tevékenység során keletkező hulladékok becsült mennyiségét a következő táblázatban foglaljuk
össze.
21. táblázat: Keletkező hulladékok becsült mennyisége
HAK

Maximális
mennyiség
[t/év]

Megnevezés
VESZÉLYES HULLADÉKOK
TECHNOLÓGIAI HULLADÉK

Elektrolit gyártás
07 01 03*
07 01 04*
14 06 03*
16 10 01*

Halogéntartalmú szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
Egyéb szerves oldószer, mosófolyadék és anyalúg
Egyéb oldószer és oldószer keverék
Veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladék
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett
15 01 10*
csomagolási hulladék (szennyezett göngyöleg)
15 02 02*
Aktívszén szűrőtöltet hulladék
Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek,
16 05 06*
ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékét
Hulladékhasznosítás
Fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap
19 02 08*
(Vákuumdesztilláció maradéka)
KARBANTARTÁSI/IRODAI HULLADÉKOK
15 02 02*
Veszélyes anyaggal szennyezett védőruházat
15 01 11*
Spray-s flakonok
13 05 02*
Olaj-víz szeparátorokból származó hulladék
08 03 17*
Tonerek
20 01 21*
Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék
NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK
20 01 01
Papír hulladék
20 01 39
Műanyag hulladék
20 03 01
Kommunális hulladék

30
50
140
1
8

5 254
0,5
0,2
0,1
0,01
1
1
2
5

9.4.7. Hulladékok tárolása és elszállítása
A hulladéktároló helyek és az üzemi gyűjtőhelyek maximális tárolási ideje egy év, míg a munkahelyi
gyűjtőhely maximális tárolási ideje hat hónap.
A hulladékok telephelyről történő elszállítását megfelelő gyakorisággal szerződéses partner
végezheti. A partnerek kiválasztása a használatbavételig megtörténik, csak olyan cég kerül
kiválasztásra, amely érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.
A hulladék mint önálló hatótényező hatása javító.
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9.5. ZAJ
A tevékenység jelentős zajforrásai a kültérben elhelyezett gyártáshoz kapcsolódó gépészeti
berendezések. Zajforrásként jelenik meg a kapcsolódó szállítási forgalom.
A gépészeti berendezéseket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
22. táblázat Az üzemelés zajforrásai
Zajforrás jele
ZE1
ZE2
ZE3
ZE4
ZE5
ZE6
ZE7
ZE8
ZW1
ZW2
ZW3
ZW4

Zajforrás

Zajteljesítmény szint

DMC tartály szivattyú
EMC tartály szivattyú
Lítium sóoldat tartály szivattyú
Elektrolit tartály szivattyú
Elektrolit tartály szivattyú
Elektrolit tartály szivattyú
Elektrolit tartály szivattyú
A/C aktívszenes leválasztó
Hűtőtorony
Szivattyúk (4db)
Szivattyúk (4db)
Kompresszor egység

74
74
74
72
72
72
72
89
95
81/db
81/db
90

Üzemelési idő
nappal/éjjel
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos
folyamatos

A telephely várható szállítási forgalma csúcsidőben napi 26 db teherautó. A forgalom nappali
időszakban zajlik.
A belső út zajkibocsátását az alábbiak szerint határozzuk meg:
Egy tehergépjármű zajkibocsátását 10 km/h megengedett sebesség mellett 92 dB(A)-nak vesszük.
Az utat vonalforrásként vesszük figyelembe
A fenti adatokból az út 1 m-re eső zajteljesítmény szintje az alábbi képlettel határozható meg:
!"! = !!#$%& + 10 ∗ '()* − 10 ∗ '(), − 30 /0
Ahol:
Lwmozg: A mozgóforrás zajteljesítmény szintje (dB(A))
Q: az elhaladások száma óránként (db/h)
v: A mozgó forrás sebessége (km/h)
Mindezek alapján az út zajteljesítmény szintje L’w = 52 dB(A)
A zajforrások helyét az alábbi ábrán mutatjuk be.
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12. ábra Telephely zajforrásai

9.5.1. Zajterjedés számítása
A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végeztük. A szoftver
számítási metódusként az MSZ 15036 – Hangterjedés a szabadban c. szabvánnyal egyenértékű, MSZ
ISO 9613-2 nemzetközi szabványt használja.
A vizsgálatokat a telephelyhez legközelebb lévő védendő létesítmény előtt 2 m-re felvett pontra, a
mérések során M1-M4-vel jelölt megítélési pontra végeztük el.
A részletes számítások csatolásától azok nagy terjedelme miatt eltekintünk, az eredményeket az
alábbi táblázatban mutatjuk be:
23. táblázat Vízsgálati pont zajterhelése
Vizsgálati pont
M1
M2
M3
M4

Megítélési szint,
LAM (dBA)
éjjel
nappal
18,2
18,5
16,1
20,6

18,2
18,2
15,9
20,6

Határérték
LTH (dB(A))
nappal
éjjel
50
50
50
50

40
40
40

A táblázat alapján látható, hogy a zajterhelés a nappali és éjszakai időszakban gyakorlatilag azonos. A
határértékek nagy biztonsággal teljesülnek.
A megítélési pontra való számításon kívül az üzemelési zajra szintén elkészítettük a zajterjedésének
térképét, melyet az alábbi ábrán mutatunk be:
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13. ábra Üzemelés okozta zajterjedés

9.5.2. Zajvédelmi hatásterület meghatározása
Közvetlen hatásterület
A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapján létesítmény zajszempontú hatásterületének határa
az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a határérték,
b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés
nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,
d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra
vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,
e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Háttérterhelésként 95%-os statisztikai szintet vettük figyelembe, mivel a védendő létesítmény
környezetében egyéb üzemi zajt nem érzékeltünk.
Az egyes irányokban a 24. táblázatban szereplő követelményeknek kell teljesülnie.
24. táblázat Hatásterületi követelmények nappal
Terület
a
Sóskúti lakóterület
Tárnoki temető és lakóterület környéke
Gazdasági területek
Zajtól nem védendő területek
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40
40
-

Hatásterület határa
dB (A)
b
c
d
41
43
-

50
50
-

e

-

-

45

55
-
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25. táblázat: Hatásterületi követelmények éjjel
Terület
a
Sóskúti lakóterület
Tárnoki temető és lakóterület környéke
Gazdasági területek
Zajtól nem védendő területek

30
30
-

Hatásterület határa
dB (A)
b
c
d
40
45
-

40
40
-

e

-

-

35

45
-

Tekintettel arra, hogy a telephely zajkibocstása a nappali és éjszakai időszakban gyakorlatilag
azonos, a hatásterületi határértékek azonban éjjeli időszakban alacsonyabbak, ezért a hatásterület
kiterjedése éjjel lesz a nagyobb.
A hatásterületet az alábbi ábrán mutatjuk be:

14. ábra Üzemelés zajvédelmi hatásterülete
A számítási eredményekből látható, hogy a hatásterület a lakóterületet nem éri el.
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Közvetett hatásterület
A tervezett telephely forgalma a 8107 sz utat, illetve az M7 autópályát érinti. Az alacsonyabb
forgalmú útszakasz forgalmi adatait a legutóbbi forgalomszámlálás alapján az alábbi táblázatban
mutatjuk be:
26. táblázat 8107. sz. út vonatkozó szakaszának jelenlegi forgalma
Járműkategória

ÁNF (J/nap)

Személygépkocsi
Kis tehergépkocsi
Szóló autóbusz
Csuklós autóbusz
Közepes tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi
Pótkocsis szerelvény
Nyerges
Speciális jármű
Motorkerékpár
Lassú jármű

3254
316
17
2
57
18
12
138
1
39
10

A korábban bemutatott adatok alapján a telephelyre vonatkozó maximális napi forgalom nagysága a
gépjűrmű elhaladásokat számolva 26 db teherautó és 25 db szemályautó.
A várható forgalmi adatok alapján részletes számítások nélkül is belátható, hogy a tervezett
útszakasz által okozott megnövekedett forgalom az érintett útszakaszk forgalmát csak minimálisan
növeli meg, a megnövekedett zajterhelés 3 dB alatt marad, így közvetett hatásterület nem állapítható
meg.
Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység által okozott
zajterhelés a vonatkozó határértékek alatt marad, a hatás mértéke elviselhető.
A tevékenység megvalósításának zajvédelmi szempontból akadálya nincs.

9.6. ÉLŐVILÁG
A telephely megvalósításában (üzemeltetésében) részt vevő szállítójárművek a beruházási terület és
a környező (nem természetközeli) vegetációk élővilágára zaj- és a kipufogógáz légterhelésével
lehetnek hatással. A populációk pusztulásához azonban nem vezet, a társulások visszaszorulásától
nem kell tartani, mivel értékes, nagy diverzitású élőhely a közelben nem található. Zajra érzékeny
nagy testű madárfajok (pl. fekete gólya, ragadozómadarak, uhu) a tervezett iparterületen és tágabb
környezetében nem fészkelnek. A szilárd burkolat miatt jelentős porhatással nem kell számolni.
A madárvilág szempontjából az ipari környezet egyáltalán nem számít ökológiai sivatagnak. Az
épületek réseiben, üregeiben kisebb populációban fészkelhet majd a házi veréb (Passer domesticus),
a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros) és a barázdabillegető (Motacilla alba), a gyepes, nyílt
területeken a búbos pacsirta (Galerida cristata) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis) számára is
alkalmas lesz a gyepfelület fészkelésre. A terület minden oldalról zárt kerítéssel lesz körbekerítve,
így közepes és nagy testű emlősállatok területre való bejutása gyakorlatilag kizárt. A nem bolygatott
talajokban kisrágcsálók továbbra is élhetnek, de nagy létszámú, ragadozók táplálékának alkalmas
populációjuk bizonyosan nem alakul majd ki. Az élővilágra vonatkozó további hatótényezők a
következők:
27. táblázat Az élővilágra vonatkozó további hatótényezők a megvalósítás fázisában
Hatótényező

Hatás értékelése

Gépjárműforgalom

elviselhető

Emberi forgalom

elviselhető

Fenntartási munkák

elviselhető

Térvilágítás

elviselhető
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Megjegyzés
a szállító járművek lég- (kipufogógáz) és zajkibocsátásukkal
terhelik a környezetet
a közlekedési utak közelsége miatt ez a környezeti terhelés jelenleg
is fennáll, a forgalom minimális növekedésével kell számolni
elsősorban a zöldfelület növényzetének nyírásából adódó zajjal és a
fenntartó gépek légterheléséből származó kibocsátással kell
számolni
a területen telepített kandeláberek biztosítják sötétedés után a
térvilágítást; a lámpatestek körül éjjel a gazdag rovarvilág éjjeli
madarakat csalhat oda táplálkozni, illetve néhány madárfajt
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Hatótényező

Hatás értékelése

Megjegyzés
éneklésre ösztönözhet (vörösbegy, fekete rigó), de egyéb hatása
nem ismert.

A beruházás üzemeltetése nem okoz kárt illetve nem befolyásolja a következőket:
• a szaporodási helyek, fészkelőhelyek, pihenőhelyek, táplálkozóhelyek, vonulóhelyek
nyugalmát
• az egyedek állományai közötti szabad mozgás meglétét
• az egyedek és élőhelyek fennmaradásához szükséges egyéb környezeti tényezők –
különösen a táplálékállatok vagy -növények, talajszerkezet, vízháztartás,
mikroklimatikus tényezők fennmaradása – fennállását
• az állománylimitáló tényezők változásait
• a ragadozók állományának növekedését.
Az élővilágra gyakorolt hatás semleges, a hatásterület a telephely határain belül marad.

9.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET
A megépítésre kerülő gyárterület kapcsolódik a terület környezetében végzett tevékenységekhez. A
tervezett új épület nem okoz meghatározó változást a telephely környezetében már kialakult
összképben.
Javaslatok (üzemeltetés fázisában):
• HÉSZ szerinti minimálisan kötelező fásítás gondozása, az esetlegesen kipusztult egyedek
pótlása
• a zöldfelületek rendszeres nyírása, gyomosodás megakadályozása
• invazív fajok betelepülésének megakadályozása rendszeres gyommentesítő nyírással
• esetlegesen az építményekben megtelepedő védett fészkelő madárfajok (pl. házi rozsdafarkú,
barázdabillegető stb.) védelmének biztosítása.
Sóskút Község Önkormányzatának 2/2009. (IV.23.) önkormányzati rendeletében elfogadta Sóskút
Helyi Építési Szabályzatát.
Sóskút Helyi építési szabályzata alapján a telephely területe Gksz – Gazdasági terület, kereskedelmi,
szolgáltató besorolású terület.
Az üzemelés során az épített környezetre gyakorolt hatás semleges.

9.8. HAVÁRIA
A technológia teljesen automatizált, vészhelyzet (szivárgás, üzemzavar) esetén a rendszerben lévő
NMP a tárolótartályba visszajutható.
Az elektrolit gyártási tevékenység a 2011. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozik. Az építési
engedélyezési eljárást megelőzően biztonsági jelentés készült, mely részletesen vizsgálja az esetleges
haváriák során teendő intézkedéseket.
A telephely tevékenységéhez kapcsolódóan a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásai alapján
üzemi kárelhárítási terv készül, amely a használatbavétellel beadásra kerül.
A havária események hatása terhelő.
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10. EGYESÍTETT HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA
10.1. HATÁSFOLYAMATOK, HATÁSTERÜLETEK MEGHATÁROZÁSA
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 6. § (1) bekezdésben előírtak
alapján a legkisebb mértékű környezetterhelés és igénybevétel előidézésével kell a
környezethasználatot megszervezni és végezni, valamint a környezetszennyezést meg kell előzni, a
környezetkárosítást ki kell zárni.
A tervezett tevékenység értékelését az alábbi szempontok alapján értékeljük (Magyar E. – Szilágyi P.
– Tombácz E.):
- A kontrollkörnyezet adott állapotjellemzőjétől való eltérés mértéke
- A hatás térbelisége
- A hatás időbelisége
- A folyamatok visszafordíthatósága
- A hatásfolyamat kialakulásának akadályoztatási lehetősége
A használatváltozásokat a 28. táblázatban foglalt minősítési kategóriák szerint értékeljük.
28. táblázat Állapotváltozások minősítési kategóriái
Minősítési kategória neve
Megszüntető
Károsító
Terhelő
Elviselhető
Semleges
Javító
Értékteremtő

Magyarázat
A környezeti elem vagy annak egy része megszűnik.
A vonatkozó határérték túllépésre kerül, az okozott terhelés
rendszeres vagy nem visszafordítható
A vonatkozó határérték nem kerül túllépésre, az okozott terhelés
rendszeres vagy nem visszafordítható
A környezetterhelés mértéke kimutatható, azonban az nem okoz
határérték feletti terhelést. A hatások kis területre korlázozódnak.
Az okozott változás mértéke olyan kicsi, hogy az nem érzékelhető.
Az okozott hatások a környezeti elem/rendszer valamilyen
jellemzőjét pozitív irányba mozdítják
A hatásterületen új, környezeti szempontból értékesnek tekintett
elemek/rendszerek megjelenése várható

29. táblázat A tervezett beruházás környezetterheléséből várható hatások mértéke
Környezeti elem
Levegő
Víz
Föld
Hulladék
Zaj
Élővilág
Épített környezet
Havária

Telepítés
Elviselhető
Elviselhető
Terhelő
Elviselhető
Elviselhető
Elviselhető
Elviselhető
Terhelő

Megvalósítás
Elviselhető
Elviselhető
Elviselhető
Javító
Elviselhető
Semleges
Semleges
Terhelő

Felhagyás*
Elviselhető
Semleges
Javító
Elviselhető
Elviselhető
Javító
Semleges
Terhelő

Az egyesített hatásterülettel érintett területet az engedélykérelem mellékletének térképe ábrázolja.

10.2. ORSZÁGHATÁRON ÁTTERJEDŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATA
A lehatárolt egyesített hatásterület alapján megállapítható, hogy a tevékenységnek országhatáron túl
terjedő hatása nincs.

2020. október
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11. MELLÉKLET
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1. MELLÉKLET

TÉRKÉPMELLÉKLET

2020. október

1. térkép: Áttekintő térkép

(M 1 : 100 000)

2. térkép: Átnézetes térkép

(M 1 : 30 000)

3. térkép: Részletes helyszínrajz 1.

(M 1 : 1 500)

4. térkép: Részletes helyszínrajz 2.

(M 1 : 1 500)

5. térkép: Vízrajz, vízbázisok elhelyezkedése

(M 1 : 35 000)

6. térkép: Árvízkockázati térkép

(M 1 : 75 000)

7. térkép: Természetvédelmi területek

(M 1 : 20 000)

8. térkép: Egyesített hatásterület

(M 1 : 5 000)
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Belső ú t
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Ké szı́tette: Ficza Helga
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Környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési dokumentáció
Dongwha Electrolyte Hungary Kft.
Hulladékok újrahasználatra történő előkészítése

8. térkép
Egyesített hatásterület
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