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Előzmények, a háttér bemutatása 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. rendelkezik a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya által PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott, a Nógrádi Megyei 

Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 
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Jelen felülvizsgálat, a legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat (2016) óta eltelt időszakot öleli fel, a 
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A Nógrádi Vegyipari Zrt. a Dandelion Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t bízta 

meg a felülvizsgálati dokumentáció elkészítésével. 

 

Jelen dokumentáció: 

 

A Zrt. által szolgáltatott alapadatokon és dokumentumokon alapul, valamint a Dandelion Kft. 

szakértőinek helyszíni bejárási tapasztalatai és esetleges saját számításai alapján készült elfigyelembe 

véve a 12/1996. (VII.4.) KTM rendeletet, és egyidejűleg a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendeletet, 

valamint a 1995. évi LIII. törvény (KvT) vonatkozó rendelkezéseit, továbbá számos szakterületi 

jogszabályt. 

 

A környezetvédelmi szakértői jogosultságokat igazoló szakértői engedélyek számát az 1.2. fejezetben 

megadtuk. 
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Nagy Gréta, ügyvezető 

     DANDELION Kft. 
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1. Átalános adatok 

 

1.1. Az engedélyes és telephelyének adatai 

 

Az engedélyes neve, vizsgált telephelyének alapadatai változatlanok maradtak a legutóbbi EKH 

felülvizsgálat (2016) óta. A következő táblázat minden tekintetben az aktuális adatokat tartalmazza. 

 

Engedélyes teljes neve: 
Nógrádi Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Engedélyes rövid neve: Nógrádi Vegyipari Zrt. 

Engedélyes székhelye: 2657 Tolmács, Arany János u. 2. 

Az engedélyes vizsgált telephelyének neve 

(adatszolgáltatásokban szereplő név): 
„Nógrádi Vegyipari Zrt.” 

A vizsgált telephely címe: 2657 Tolmács, Arany János u. 2. 

A vizsgált telephely HRSZ-a: Tolmács 313 hrsz 

A vizsgált telephely tulajdonosa: 
Nógrádi Vegyipari Zrt. (1/1 arányban. Tulajdoni lap a 

mellékletben található) 

Település statisztikai azonosító: 06381 

A cég KSH statisztikai számjele: 22742579-4690-114-12 

Cégjegyzék szám: 12-10-001616 

KÜJ: 102 910 999 

KTJIPPC: 101 621 679 

KTJEH: 

100 487 120 Felszín alatti fáradt olaj előkezelő és 

tároló 

100 487 164 Hulladék oldószer tároló 

100 487 186 Alapanyag tároló tartálypark I. 

100 487 223 Félkész és késztermékek tároló 

tartálypark 

100 487 326 Alapanyag tároló tartálypark II. 

100 487 360 Alapanyag tároló tartálypark III. 

100 487 382 Veszélyes hulladék tároló 

Tevékenység TEÁOR’08 száma: 
2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása - fő tevék. 

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 

IPPC tevékenység besorolása: 
lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

fejezetben 

NOSE-P kód: 105.09 Vegyipar /Szerves vegyi anyagok gyártása 

EOV súlyponti koordináták: 
X=286 981 

Y=654 339 

Telefon: 
06-35 / 550 153             

06-35 / 550 038 

Vezető tisztségviselő: Kovács Imre, igazgatósági tag 

Kapcsolattartó, telephelyi környezetvédelmi 

felelős: 

Márton Levente, termelési vezető 

Tel: +36 35 350-511 

Email: marton.levente@nvzrt.hu 

Környezetvédelmi megbízott: 

Horváth Attila (Dandelion Kft.) 

Tel: +36 70 643-1183 

Email: horvath.attila@dandeliongroup.hu 

1. Táblázat: Az engedélyes és telephelyének adatai 
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A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyéről a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció 

mellékletlistájába az alábbi térképek kerültek beemelésre: 

- átnézeti térkép  

- részletes helyszínrajz  

- helyszínrajz Földhivatali térkép  

 

1.2. A környezetvédelmi felülvizsgálati készítőinek adatai, szakértői jogosultságok 

 

A cég teljes neve: DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

A cég rövidített elnevezése: DANDELION Kft. 

A cégjegyzék száma: 01-09-876835  

Statisztikai azonosítási száma: 13856296-7420-113-01 

Címe: 1068 Budapest, Benczúr utca 41. 

Kapcsolattartó: Horváth Attila, környezetvédelmi tanácsadó 

Telefon: 1/354 1540 

E-mail: horvath.attila@dandeliongroup.hu 

 

Név/Aláírás Végzettség Szakterület Jogosultság 

 

Dr. Bera József 

 

okl. mg-i 

környezetvédelmi 

szakmérnök (Fonometro 

Bt.) 

 

Zaj és rezgés elleni 

védelem 

Szakértői jogosultság MMK 

13-16322 

SZKV-1.4.- Zaj- és rezgés 

elleni védelem 

 

 

Vidéki Róbert 

 

--------------------- 

okl. biológus, botanikus 

(Doronicum Kft.) 
Természetvédelem 

OKTVF Sz-03/2009. 

SZTV élővilágvédelem 

Nagy Gréta 

 

--------------------- 

okl. környezetmérnök okl. 

környezetvédelmi 

szakmérnök 

(Dandelion Kft.) 

 

Víz- és földtaniközeg 

védelem 

Szakértői jogosultság MMK 

18-0638 

SZKV-1.3 Víz- és földtani 

közeg védelem 

 

Gresa László 

 

-------------------- 

okl. környezetmérnök                           

(Dandelion Kft.) 

Hulladékgazdálkodás, 

Levegőtisztaság-

védelem 

Szakértői jogosultság MMK 

01-16949 

SZKV-1.2. 

Levegőtisztaságvédelmi 

szakértő 

SZKV-1.1. 

Hulladékgazdálkodási szakértő 

Horváth Attila 
okl. földtudományi kutató 

(Dandelion Kft.) 
- - 

2. Táblázat: A felülvizsgálati készítőinek adatai 
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* A környezetvédelmi és természetvédelmi szakértői jogosultságok: a Magyar Mérnöki Kamarai 

honlapján (www.mmk.hu → névjegyzék), a megadott kamarai kódok alapján bármely környezetvédelmi 

szakértő, annak jogosultsági területei, és a jogosultság érvényességi ideje megtekinthető, ellenőrizhető, 

nyilvános adat. 

 

1.3. A telephelyen folytatott IPPC engedély köteles tevékenység besorolása és kapacitása 

 

A jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon 

kiadott egységes környezethasználati (EKH) engedély alapján a telephelyen folyatatott tevékenység a 

314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet 2. mellékletének alábbi pontja alá tartozott, a („4.1 szerves 

vegyipar” kategórián belül), amely nem változott a legutóbbi felülvizsgálat óta: 

 

b) oxigéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen alkoholok, aldehidek, ketonok, szerves savak, 

észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek, 

l) egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok ipari méretű gyártására. 

 

Vegyipari technológiai szempontból a következő tevékenységeket végzik a telephelyen, amelyben nincs 

változás a legutóbbi felülvizsgálat óta (2016), és ezen a 2.4. fejezetben részletesen leírt, tervezett kisebb 

technológiai módosítások sem változtatnak: 

 

• oldószerek és hígítók gyártása, 

• oldószer regenerálás (hulladékgazdálkodási / hulladékhasznosítási tevékenység), 

• szerves észterek előállítása, vegytiszta ecetsav gyártása (szintézis) – megjegyzés: a gyártás 

lehetősége megvan, de az utóbbi években nem történt gyártás, 

• autókemikáliák gyártása, 

• nyomdaipari festékek és hígítók gyártása, 

• késztermék kiszerelés, csomagolás. 

 

A fentiek mellett az üzem jelentős tároló kapacitással rendelkezik, amely mostanra gyakorlatilag teljes 

egészében felszín feletti tartályokat, tartálycsoportokat foglal magába (részletesen lásd a 2.9 fejezetben). 

Pontos, jól meghatározható maximális kapacitásadat a fenti tevékenységekre nem, vagy csak nagyon 

nehezen lenne értelmezhető; emiatt maga a 314/2005. (XII.25.) kormányrendelet 2. melléklete sem 

állapít meg kapacitásra vonatkozó küszöbértékeket az adott szerves vegyipari IPPC tevékenységekre.  
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Ettől függetlenül a 0 fejezetben a tényleges termelési adatokat megadjuk, itt pedig megadjuk a 

maximális kapacitás értékeket: 

 

festékipari oldószerek, hígítók, autóápolási termékek:   15 000 t/év 

ecetsav, etil-acetát, metil-acetát, aroma anyagok:    nincs termelés 

szennyezett oldószerek előkezelésre, hasznosításra való átvétele:  9 140 t/év 

a tervezett módosítás:     11 260 t/év  

 

1.4. A telephelyen korábban folytatott tevékenység bemutatása 

 

A vizsgált üzemet jelenleg is a legutóbbi felülvizsgálat időpontjában üzemeltető szervezet működteti: a 

Nógrádi Vegyipari Zrt. A Zrt. 2011-ben vette át az üzemet Nógrádi Erdőkémia Kft-től. Az időben 

visszafelé haladva, a Nógrádi Erdőkémia Kft. 1995-ben vásárolta meg – privatizáció során – a tárgyi 

üzemet az addig állami tulajdonú Erdőkémia Rt-től. 

 

A telephelyen tehát a kezdetektől fogva, immáron közel száz éve desztillációs, illetve vegyipari 

tevékenység folyt. Kezdetben, az 1920-as évektől szeszfőzde, majd falepárló, faszéngyártó üzem 

működött a telephelyen; majd az 1970-es évektől alakult ki a jelenlegihez hasonló tevékenység: 

ecetsavkémia és oldószergyártás. Az idők folyamán ezen belül kisebb nagyobb termékszerkezet 

váltások történtek, de az alaptevékenység lényegében hosszú idő óta változatlan. 

 

2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó adatok 

 

2.1.  A telephely elhelyezkedése és környezetének bemutatása 

 

A vizsgálat telephelyének elhelyezkedését a mellékletlistában található térképek szemléltetik. 

 

2.1.1. Elhelyezkedés és megközelíthetőség 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. felülvizsgálattal érintett telephelyének elhelyezkedésében változás nem 

történt, a legutóbbi felülvizsgálat (2016) óta, Tolmács belterületén, az Arany J. u., a Szabadság u. és egy 

használton kívüli vasúti vágány által határolt területen fekszik; a Jenői-patak északi oldalán. Az 

üzemegység létesítésének idején a lakóövezet még távolabb helyezkedett el a telephelytől, azonban a 

település terjeszkedésével a lakóépületek egyre közelebb kerültek, ami dominánsan főként a Szabadság 

utca északi oldalán jelentkezett. A gyár környezete az utóbbi 5 év során nem változott, a besorolások, 

művelési ágak változatlanok. A legutóbbi 2016-os felülvizsgálat során nevesítésre került egy utcanév 



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 14 

változás, a telephelytől délre a Jenői-patak túloldalán Szépvölgyi utcát átnevezték Füvellő utcára. 

Megközelíthetőség szempontjából annyi változás történt, hogy az M2-es autóút 2019-ben átadásra került 

Vác – M0 (korábbi 2/A főút 2×2 sávos szakaszra való átépítésével) így a vizsgált telephely az M2-es 

autóúton át a 2-es főútról közelíthető meg déli (Budapest, Vác) irányból. Északról Hont irányából a 2-

es főúton; illetve Balassagyarmat 22-es főút→2-es főút keresztül közelíthető meg. 

 

Tolmácson belül a megközelítési útvonal változatlan: 

2-es főút → Szentlőrinci út → Zarándok utca →Arany J utca. 

 

A település megközelíthető továbbá a Budapest-Balassagyarmat vasúti vonalról; a Diósjenő-Romhány 

szárnyvonalról közelíthető meg. A telephely iparvágánnyal is rendelkezik, de ezt már évek óta nem 

használják. A telephely déli részén futó, Diósjenő-Romhány vasútvonalon a közlekedés 2008-ban 

megszűnt. A telephelyre több belépési pont van. A telephely fő be- és kilépési pontja az 1-es kapu, az 

Arany János utca felől, ahol a porta is található. A személyforgalom csak itt bonyolódik. Északi oldalról 

(a Szabadság u. felől, keleti irányból nyugat felé haladva) megtalálható a 10-es kapu, amely nem üzemel; 

a 9-es kapu üzemel; a 8-as kapu nem üzemel, 7-es kapu üzemel. A telephely déli oldalán húzódó 

földútról csak az 5-ös kapu üzemel, ami főként a teherforgalom közlekedését könnyíti a telephelyen 

belül. 

 

Sarokponti EOV koordináták EOV (Y) EOV (X) 

Sp1 654024,9 287628,2 

Sp2 654074,5 287731,9 

Sp3 654525,9 287514,8 

Sp4 654505,1 287462,9 

Súlyponti EOV koordináták 654 339 286 981 

3. Táblázat: A telephely EOV koordinátái. 

 

Az üzem elhelyezkedésében és a telephelyet kijelölő EOV koordinátákban, a telekméretében, és az 

alakjában nem volt változás a 2016-os felülvizsgálat óta. 

 

2.1.2. A telephely kisrégiós szintű, geológiai, vízrajzi, meteorológiai adottságai 

 

Tolmács község az Észak-magyarországi régióban található, ezen belül Nógrád-megye Rétsági 

járásában. A település a Jenői és a Tolmácsi patak kelet - nyugati irányú völgyében, a Börzsöny-hegység 

keleti lábánál a Nógrádi-medencében fekszik, Budapesttől 60 km-re északi irányban található. 



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 15 

A vizsgált telephely, illetve Tolmács környezete a kistáj alapú besorolás szerint a „Nógrádi-medence” 

(6.8.13.) kistájba tartozik. 

 

Domborzat: a kistáj a Börzsöny és a Cserhát közt elhelyezkedő medencedombság. Az abszolút 

magasság 144 és 340 m között változik. Vertikálisan közepesen (átlagos relatív relief 50 m/km2) 

horizontálisan nagyobb mértékben felszabdalt (vízfolyás-sűrűség: 2,6 km/km2). A felszín döntően (kb. 

90%) a középhegységi tagolt medencedombság orográfiai domborzattípusba sorolható; mintegy 10% 

völgytalp, illetve völgysík. A felszín borító agyagos üledék és a negyedidőszaki lejtős tömegmozgások 

hatására gyakoriak a deráziós formák, jelentősebb a talajerózió a kistáj DNy-i részén. A vizsgált 

telephely környezetében a Jenői–pataktól észak és déli irányba lokális léptékben jelentősnek mondható 

szintkülönbség tapasztalható, mely a pleisztocén-holocén felszínfejlődés következménye. 

 

Földtani és talajtani felépítés: a kistáj kőzettani alapja döntően (kb. 80%) oligocén homokköves és 

agyagos üledék, alárendelten a nyugati részen (~20%) miocén slír és kavics. Ezek foltokban a felszínen 

is előfordulnak. A Börzsöny fő tömegét az andezit adja. A kavicstakarók jellemző szerkezeti iránya az 

ÉNy-DK-i, számos patak követi a fiatal vetődések csapását (Les-völgy, Lábos-patak, Diósjenői-patak, 

stb.). A dombhátak egynegyedének harmadidőszaki üledékein és a Lókos-patak felé néző lejtők 

löszszerű üledékein agyagbemosódásos barna erőtalajok képződtek, amelyek mechanikai összetétele 

vályog. Kedvező vízgazdálkodású, de erősen savanyú kémhatású talajok. Mintegy 20%-ban 

erőborítottak, zömmel (72%) mezőgazdasági területként hasznosíthatók. Erodáltságuk mértéke változó. 

Az alacsonyabb hátságok enyhe lejtőin a talajtakarót a legnagyobb részarányban (62%) barnaföldek 

alkotják. Nagyobb részben löszös, kisebb részben harmadidőszaki üledékek képződtek. 

 

Éghajlat: mérsékelten hűvös, mérsékleten száraz, de Ny-on már közel van a mérsékelten nedves 

éghajlati típushoz. Évente átlagosan 1870 óra körüli napsütés várható, ezen belül nyáron 750-760, télen 

kb. 170 óra a napfénytartam. Az évi középhőmérséklet 9,0-9,5 oC közötti, a vegetációs időszaké 16,0 oC 

körüli. Valószínű az évi 600-640 mm csapadék, A vegetációs időszak csapadékátlaga 340-360 mm. A 

hótakarós napok átlagos száma 40-45, az átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm. Az uralkodó 

szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s alatti. 

 

Vizek, vízrajz: a kistáj a Hévízi-, a Fekete-, és a Derék-patakra, valamint a Lókos-patak bal oldali 

vízgyűjtő területére terjed ki. A legtöbb vízfolyást a Derék- és a Lókos-patak gyűjti össze és vezeti az 

Ipolyba. A patakok vízjárása szélsőséges, de az árvizek – bár a völgytalpakat elárasztják – nem 

veszélyesek, mert rövid időtartamúak. Az időszakos árhullámokat a néhány kisebb-nagyobb tó (Jenői-

tó 23,4 ha, Bánki-tó 7 ha, Tolmácsi-tó 7,5 ha) tározással hasznosítják. Ezek halastavakként is 

funkcionálnak. A talajvíz a felszín alatt általában 4-6 m között érhető el, mennyisége igen kevés. Mivel 
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a mélyebb rétegek porozitása kedvezőtlen, az artézi kutak száma is kicsi, a vízhozamuk minimális. A 

talajvízben helyenként jelentős a nitráttartalom. Az üzem D-i oldalán húzódó Jenői-patak keleti irányban 

haladva a Lókos-patakba torkollik (annak 24+800 fkm-ében). 

 

Vízgyűjtő-gazdálkodás szempontjából: a vizsgált telephely a „Duna” részvízgyűjtőn, azon belül az 

„1-8 Ipoly” részvízgyűjtőn helyezkedik el. Ezzel kapcsolatosan részletesebb, és konkrétan a közeli 

Jenői-patakra vonatkozó információk a vízvédelmi fejezetben találhatók. 

 

Felszín alatti víz érzékenysége: a 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet melléklete (település szerinti 

besorolás) alapján a vizsgált terület (Tolmács) „érzékeny” besorolású. A hatályos EKH engedély – a 

219/2004 (VII.21.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint a VITUKI által készített szennyeződés 

érzékenységi térkép alapján - a vizsgálat területet szintén „érzékeny” besorolásúként adja meg. 

 

2.1.3. Településhálózat és közigazgatási egységek 

 

 

1. Ábra: Tolmács közigazgatási határai 
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Településhálózat: a kistáj az átlagosnál jóval sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 8 település jut. A 

térség 16 helységéből egyedül a szerény központi helyi funkciókkal rendelkező Rétság városi jogállású. 

A városi népesség aránya mindössze 13,3%. Tolmács település lakosság száma 754 fő, a lakások száma 

339 db, területe 1221 hektár (KSH, 2019). Közigazgatási szempontból történt változás, hogy a legutolsó 

felülvizsgálat óta önálló Tolmács közös önkormányzati hivatalként működik. 

 

2.1.4. A telephely és környezetének területhasználatai, övezeti besorolásai 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. körüli területhasználatok, besorolások a legutóbbi környezetvédelmi 

felülvizsgálat (2016.) óta nem változtak, melyeket a következő táblázat és ábra foglalja össze és 

szemlélteti. 

 

Földhivatali besorolás szerint a vizsgált telephely (Tolmács 313 hrsz):   „kivett üzem” 

         a telephely területe:   4 ha 3954 m2 

 

Irány Hasznosítás 

Üzemterület „Gip” ipari gazdasági terület 

→ É/ ÉK 
Szabadság utca, azon túl családi házas lakóterület: 

„Lf” falusias lakóterület 

→ K 
Arany János utca 

„Gksz” kereskedelmi szolgáltató terület 

→ D 

Közvetlenül a telekhatár mellett: felhagyott vasútvonal és a Jenői-patak medre. 

Ezeken túl: külterületnek számító: fás, erdős terület. 

Az erdőn túl, D-i irányban „Lf” falusias lakóterület 

Egy kisebb részen (DNy-ra) „Üü” üdülőházas terület 

→ Ny/ÉNy 
családi házas lakóterület: 

„Lf” falusias lakóterület 

4. Táblázat: Területhasználatok telephelyen és annak környezetében 
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2. Ábra: Területhasználati kategóriák a telephely környezetében 

 

Tolmács Helyi Szabályozási Tervében (2/2003. (II.13.) Önkorm. rendelet) a telephelyet érintő változás 

nem történt a legutolsó felülvizsgálat óta. 

 

2.1.5. A telephely és építményei 

 

A felülvizsgálattal érintett telephely az ipari, azon belül vegyipari tevékenységekhez képest viszonylag 

kis telekterületen üzemel.   

 

Terület-felhasználási adatok Nógrádi Vegyipari Zrt. 

A telephely összterülete: 43 954 m2 

Beépített összterület: 15 383 m2 

Beépítettség: ~35 % 

5. Táblázat: Területfelhasználási adatok a telephelyen 

 

A fentiek (telekterület és beépítettség) és az építménylista nem változott a legutóbbi 2016-os 

környezetvédelmi felülvizsgálat óta. A végrehajtott két kisebb technológiai módosítás (lásd 2.4 

fejezetben) sem a telekterületet, sem a beépítettséget nem változtatta meg. Az épületek és létesítmények 

elhelyezkedését a mellékletlistában található helyszínrajz mutatja. A Nógrádi Vegyipari Zrt. 

telephelyének épületlistáját a következő táblázat tartalmazza. 
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S.sz. * MEGNEVEZÉS MEGJEGYZÉS 

1. PORTA  

2. KERÉKPÁRTÁROLÓ  

3. IRODAÉPÜLETEK, SZOCIÁLIS BLOKKOK  

4. FÖLDALATTI OLAJTÁROLÓ 
Üzemen kívül, 

bontása tervezve 

5. KARBANTARTÓMŰHELY  

6. KARBANTARTÓ RAKTÁRAK  

7. TRAFÓHÁZ  

8. KÜLSŐ DESZTILLÁLÓ ÉS 8. TARTÁLYPARK  

9. KAZÁNHÁZ  

10. DESZTILLÁLÓ ÉPÜLET  

11. KISZERELŐ HŐKÖZPONT ÉS VILLAMOS KAPCSOLÓ TEREM  

12. 
FESTÉKÜZEM ÉS NYÁRI SZÉLVÉDŐMOSÓ KISZERELŐ 

ÉPÜLET 
 

  - Nyári szélvédő kiszerelő  

  - Festéküzem   

  - Festék csomagolóanyag raktár  

13. KISZERELŐ ÉS RAKTÁR ÉPÜLET  

  - Higító kiszerelő I  

  - Higító kiszerelő II  

  - Csomagolóanyag raktárak  

14. 14. TARTÁLYPARK*  

15. 15. TARTÁLYPARK*  

16. 16/A-B TARTÁLYPARK*  

17. 17. TARTÁLYPARK*  

18. 18. TARTÁLYPARK*  

19. 19. TARTÁLYPARK*  

20. 20. TARTÁLYPARK*  

21. SZOLGÁLATI LAKÁS Üzemen kívül 

22. KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ KEZELŐ BERENDEZÉS  

23. KÉSZÁRU RAKTÁRAK  

24. ÜZEMI VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTŐHELY  

25. RETORTA ÉPÜLET maradt a státusz 
Üzemen kívül, 

bontása tervezve 

26. ÉGETŐMŰ megszűnt elbontva Elbontva 

27. IPARI SZENNYVÍZ GYŰJTŐ  

28. HŰTŐFOLYADÉK GYÁRTÓ ÉS KISZERELŐ ÜZEM  
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S.sz. * MEGNEVEZÉS MEGJEGYZÉS 

29. 29. TECHNOLÓGIAI SZENNYVÍZ GYŰJTŐ TARTÁLYPARK*  

30. ELŐSZÁRÍTÓ ÉPÜLET - LEBONTVA, MEGSZÜNT  

31. RAKTÁRAK  

  - Készárú raktár  

  - Jövedéki raktár  

  - TMK raktár  

32. MŰANYAG CSOMAGOLÓ RAKTÁR  

33. KATASZTRÓFA VÉDELMI RAKTÁR  

34. 34. TARTÁLYPARK*  

35. TŰZIVÍZ FÖLDALATTI TARTÁLY  

36. 36. TARTÁLYPARK*  

37. ÜZEMI VESZÉLYES HULLADÉK GYŰJTŐHELY  

38. 38. ÁSVÁNYOLAJ TARTÁLYPARK KEZELŐ ÉPÜLETTEL*  

39. ÉPÜLET (kezelőszemélyzet pihenőhelye) Üzemen kívül 

40. TŰZVÉDELMI HAB ÉS VÍZ ELOSZTÓ  

41. TŰZVÉDELMI HABOLTÓ RAKTÁR  

42. TARTÁLYKOCSI LEFEJTŐ  

43. ÜRES HORDÓTÁROLÓ  

44. TARTÁLYKOCSI LEFEJTŐ  

45. FELSZÍNI TŰZIVÍZ TÁROLÓ  

46. TŰZIVÍZ FÖLDALATTI TARTÁLY  

47. IBC TÁROLÓ  

48. PALACKTÁROLÓ  

49. SELEJT IBC GÖNGYÖLEGTÁROLÓ  

50. GÁZOLAJ TÁROLÓ  

51. TECHNOLÓGIAI HŰTŐVÍZ RENDSZER  

6. Táblázat: Épületek listája a telephelyen (tartályok nélkül) 

 

A felülvizsgálattal érintett telephelyen található tartályokkal külön fejezetben foglalkozunk. 

 

2.2. A technológia bemutatása 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. ipari hígítók, oldószerek, autókemikáliák és nyomdafestékek gyártásával, 

valamint forgalmazásával foglalkozik. Termékeit vevői és forgalmazói ipari felhasználók, festék 

nagykereskedők, vegyipari alapanyag kereskedők, hipermarket és barkácsáruház láncok, valamint 

autóalkatrész kereskedelmi cégek vásárolják. Oldószerek kapcsán a Zrt. meghatározó tevékenysége az 

oldószer újrahasznosítás, amely hulladékhasznosítási tevékenységnek minősül. A legutóbbi 
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környezetvédelmi felülvizsgálat óta (2016) nem történt jelentős változás a technológiában. A 

desztillációs üzemre jellemző a szakaszos gyártás, tehát egy-egy termék előállítása – beérkezés 

ütemétől, piaci megrendelésektől is függő gyakorisággal - időszakosan történik; ennek megfelelően a 

környezeti kibocsátások sem állandó jellegűek, hanem időszakosak. Az acetát gyártás (szintézis üzem) 

félfolyamatos üzemben történik. Az oldószer kiszerelés szintén szakaszos üzemű. 

 

2.2.1. Desztillációs üzem 

 

A desztillációs üzemben az itt felsorolt az alábbi gyártási folyamatok zajlanak: 

• metil-acetát gyártás 

• etil-acetát gyártás 

• izo- és butil-acetát gyártás 

• izopropil-acetát gyártás 

 

A fenti folyamatokon kívül az oldószer hulladékok hasznosítása is desztillációs technológiával történik, 

azonban mivel ez hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül, külön alfejezetben foglalkozunk vele. 

 

A gyártás a vegyiparban megszokott, alapvető készülékek alkalmazásával történik:  

 

• desztilláló készülék: duplikált falú, gőzfűtésű autokláv, hűtővel, egyes készülékeknél, töltetes 

rektifikáló oszloppal kiegészítve, 

• kolonna, 

• kondenzátorok (hűtő), 

• dekantőr, 

• párlatgyűjtő tartályok. 

 

A technológiai folyamatokra általánosságban jellemző, hogy zártak, nincsenek extrém paraméterek: 

 

- hőmérséklet: 80 °C – 130 °C között változik. Jelenleg kb. 130 °C forrpontú elegyek 

feldolgozására van lehetőség. 

- hőmérséklet a hűtők után: ~35 °C, 

- nyomás: 0,3 barg (túlnyomás a kolonnákban), vagy atmoszferikus nyomás alkalmazása, 

- reakcióidők: általában 2-12 óra alatt megy végbe egy-egy reakció, 

- készüléktérfogat: egy készülék térfogat jellemzően ~3000-6000 liter közötti. 
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1) metil-acetát gyártás 

A termék gyártása folyamatos vagy szakaszos desztillációs eljárással történik. Az előállításánál kénsav 

katalizátort és metil-alkohol felesleget alkalmaznak. A termék 53,8oC hőmérsékleten azeotróp elegyként 

desztillál ki a rendszerből, 18% metanol és metil-acetát tartalommal. A desztillációs fenékterméket ismét 

átdesztillálják az oszlopon. A második desztillációs fenékterméket szakaszos készüléken szervesanyag-

mentesítik, a fejterméket a következő gyártásoknál lapanyagként használják fel, az üstmaradék 

szennyvízként semlegesítésre kerül. A szakaszos eljárásnál egyszeri desztillációt végeznek. 

 

2) etil-acetát gyártás 

A termék gyártása félfolyamatos, vagy szakaszos desztillációs eljárással történik. A félfolyamatos 

gyártás során para-toluol-szulfonsav katalizátort és kismértékű ecetsav felesleget alkalmaznak. Az 

ecetsav és az etil-alkohol mol arányát úgy állítják be, hogy az oszlopról 70,4oC-on 8,2% víz, 91,8% etil-

acetát összetételű biner azeotróp távozzon. A fejtermék lehűlve a dekantőrben két fázisra válik szét. A 

vizes fázist elvezetik, a szerves fázis egy része a reflux, másik része nyers etil-acetátként víztelenítésre 

kerül. A gyártás során az előre összekevert alapanyagokat folyamatosan adagolják a desztilláló üstbe. A 

félfolyamatos gyártás végén a bekevert anyag helyett etil-alkoholt adagolnak az üstbe és az ekkor kapott 

fejterméket utópárlatként kezelve a következő gyártásokhoz alapanyagként használják fel. Az utópárlat 

szedését addig végzik, amíg a fejtermék szervesanyag-tartalmat mutat. Az üstmaradékot szennyvízként 

kezelik. A dekantőrben elkülönülő vizes fázist a víztelenítésénél, vízzel együtt, szakaszos készüléken 

szervesanyag-mentesítik. A nyers etil-acetátot ellenáramú mosással vagy CaCl2-os kezeléssel tisztítják. 

A szakaszos etil-acetát gyártásnál kénsav katalizátort és alkohol felesleget alkalmaznak, ahol az etil-

acetátot 70,3oC-on 7,8% víz, 9% etil-alkohol, és 83,2% etil-acetát összetételű tercier azeotróp 

formájában távolítják el a rendszerből. A továbbiakban az eljárás ugyanaz, mint a folyamatos gyártásnál. 

A szakaszos etil-acetát gyártáshoz hasonlóan történik a Ruméter (élelmiszeripari aromaanyag 

koncentrátum) gyártása is, azzal a különbséggel, hogy nagyobb alkoholfelesleggel dolgoznak, kevesebb 

utópárlatot szednek, így nincs szükség a termék víztelenítésére. 

 

3) izo- és –butil-acetát gyártás 

A termék gyártása szakaszos üzemű desztillációs eljárással történik. A gyártás során para-toluol-

szulfonsav katalizátort és alkoholfelesleget alkalmaznak. A vizet tercier azeotróp formájában távolítják 

el a rendszerből 86oC (izobutil-acetát), illetve 89,4oC (n-b-acetát) azeotróp forráspont. Az azeotróp 

összetétele 30,4% víz, 23,1% izobutil-alkohol, 46,5% izobutil-acetát, n-butil-acetát (37,3% víz, 27,4% 

butil-alkohol, 35,3% butil-acetát). A tercier azeotróp a dekantőrben két fázisra válik szét, a vizes fázist 

elvezetik, a szerves fázist visszavezetik a készülékre. A vízkihordás befejezése után előpárlatot, majd 

adott hőfoktól főpárlatot szednek. Az előpárlatot a következő gyártásokhoz alapanyagként használják 

fel. Nyolc charge legyártása után a dekantőrben leválasztott vizet betöltik a desztilláló üstbe és elvégzik 
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a szervesanyag-mentesítést, amelynek fejtermékét a következő gyártásoknál alapanyagként használják 

fel. Az üstben maradó víz semlegesítésre kerül, a katalizátor-maradékot hulladékként kezelik. 

 

4) izopropil-acetát gyártás 

A termék gyártása teljesen azonos az etil-acetát szakaszos előállításánál alkalmazottal. A biner azeotróp 

forráspontja 77,4oC, összetétele 6,2% víz, 93,8% izopropil-acetát. A terner azeotróp forráspontja 76,2oC, 

összetétele 10,1% víz, 26,2% izopropil-alkohol, 63,7% izopropil-acetát. 

 

 

3. Ábra: Észter gyártás technológiai vázlata jelenlegi állapot szerint (forrás: NV Zrt.) 

 

2.2.2. Oldószerek kiszerelése 

 

Ez nem gyártási tevékenység, hanem az ún. kiskiszerelő helyiségben kis térfogatú kereskedelmi 

csomagolásokba fejtnek le tartálykocsiban beérkező, különböző anyagokat: lakkbenzin, nitro hígító, 

észter hígító, aromás hígító, olajfesték hígító, denaturált szesz.  

 

Kiszerelési tételek (műanyag flakonok, és a nagyobb térfogategységűek kannák):  
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14/7 tartály 14/5 tartály 8/6 tartály 14/16 tartály 14/9 tartály 14/4 tartály

Ipari

szennyvíz

8/7 tartály

ETAC Kalciomos

mosás Oldósz.víz „mosás”

8/1 tartály

ETAC Oldósz.víz

mosott 8/2 tartály Oldószer

14/3 tartály (v.észter)

Oldósz.víz 14/14 tartály

8/3 tartály
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2.2.3. Nyomdaipari festékek és hígítók gyártása 

 

A megfelelő pigment paszta legyártása: 

A folyékony anyagok (gyanta, nedvesítő szer, oldószerek) bemérése és gyorskeverővel 10-15 percig 

tartó kikeverés. Ez után megtörténik a pigmentpor adagolása, majd a diszpergálás 40-45 percig. A 

bekevert pigment paszta bedörzsölésre kerül gyöngymalom segítségével. MEO mintavétel: szín, 

szemcseméret ellenőrzés. 

 

Nyomdakész festék legyártása:  

Első lépésként a szárazanyag-tartalmú komponensek kerülnek adagolásra (gyanták, segédgyanták, 

pigment-koncentrátum, segédanyagok), ezt követi az oldószerek adagolása. Az adagolt elegy homogén 

festékké való átalakítása gyorskeverővel történik, 20-25 percig tartó diszpergálás során. MEO 

mintavétel: szín, denzitás, viszkozitás, szemcseméret, állósági tulajdonságok. Lefejtés szűrőn keresztül, 

majd címkézés történik. 

 

 

4. Ábra: Hígító gyártás technológiai vázlata (forrás: NV Zrt.) 

 

2.2.4. Oldószer regenerálás – hulladékgazdálkodási (hasznosítási) tevékenység 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, 

PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedélybe integráltan 

rendelkezik engedéllyel veszélyes és nem veszélyes hulladéknak minősülő oldószerek külső féltől 

történő átvétele és desztillálással történő hasznosítsa, a következő mennyiségi korlátozásokkal (részletes 

bontásban a 7. hulladékgazdálkodási fejezetben): 

Ásványolaj Regenerált Alapanyag Alapanyag

termékek oldószerek IBC-ben

38.tartálypark 14.tartálypark 16 B.tartálypark hordóban

Hígító Hígító

tartály tartály

36.tartálypark 14.tartálypark

Kiszerelés
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- veszélyes hulladékokra: 9 140 t/év (tervezett növelés 11 260) 

- nem veszélyes hulladékokra: 260 t/év 

 

A hasznosításra átvenni tervezett hulladékok mennyiségét kis mértékben növelni kívánja a Nógrádi 

Vegyipari Zrt. egyes hulladéktípusok tekintetében, amelynek részletei a 7.3 fejezetben találhatóak. A 

hulladéknak minősülő oldószer-elegy szétválasztása a forráspontok közötti különbség alapján történik. 

A technológia atmoszferikus desztilláció vagy frakcionált desztilláció, mely utóbbi technológia 

alkalmas az oldószerek nagytisztaságú szétválasztására. A desztillációhoz 12 berendezés: 8 rektifikáló 

kolonnás és 3 egyszerű atmoszferikus készülék van az üzemben. Az oldószerek regenerálása az egyéb 

desztillációs technológiákhoz hasonló módon történik, teljesen zárt rendszerben, ezért az alapanyagok 

tisztítása során semmilyen emisszió nem jelentkezik. Az üstmaradékok kezelése, tárolása és elszállítása 

a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történik. Az oldószer regenerálási technológia 

folyamatábrája a 7.3 (hulladékhasznosítás) fejezetben található.  

 

 

5. Ábra: Autóápolási termékek technológiai vázlata (forrás: NV Zrt.) 
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2.2.5. Energiatermelés – mint kapcsolódó technológia 

 

Az energiatermelés célja gőz előállítása a desztillációs technológiához. A kazánházban három darab 

LÁNG HOK típusú kazán található, de ezek közül kettő nem működik. Korábban fűtőolajat használtak 

a hőtermeléshez, de az utóbbi években már csak egy kazán üzemel ténylegesen, és ez kizárólag 

földgázzal üzemel: 

Kazán gyártó / típus:   Láng Gépgyár, 2HOK12 kazán 

Tüzelőanyag:    földgáz 

Égő típusa.    SGB-200-G/F-M-I-4-T folyamatos szabályozású blokk gázégő 

Gőztermelés:    2 t/óra 

Teljesítmény (Pnévleges):  2000 kW 

Max. gőznyomás:   6 bar. 

 

A termelt gőzt a vegyipari technológiában való felhasználás után a kondenz rendszeren keresztül 

visszajuttatják a gőzkörbe. 2019-ben beépítésre került egy termoolaj kazán, melyhez kapcsolódóan 

kiépítették a P7 jelű, helyhez kötött légszennyező pontforrást. A termoolaj kazán az etanolok 

víztelenítésének technológiájához kapcsolódik.  

 

Kazán gyártó / típus:   Max Weishaupt GmbH Gázüzemű thermoolaj kazán 

Tüzelőanyag:    földgáz 

Égő típusa:   WG30N/1-C ZM-LN 

 

Az újonnan telepített rendszer egy független, önálló folyamat az etilalkohol vagy oldószerek 

víztelenítésére. A P7 és a P6 jelű pontforrások egymás mellett találhatóak, hatásterületük is hasonló. A 

P7 pontforrás mérését az ENCOTECH Kft. 2019.02.28-án elvégezte. A mérési jegyzőkönyvek alapján 

a pontforrások kibocsátása megfelel a levegő-tisztaság védelmi előírásoknak, határértékeknek. A 

telephelyen található pontforrások üzemeltetései során probléma az adott időszakban nem merült fel. 

NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes 

környezethasználati engedély alapján az új beépített termoolaj kazánhoz kapcsolódó P7 jelű pontforrás 

engedélye 2024. augusztus 16. napjáig hatályos. A pontforrásról és a mérési eredményekről 

részletesebben a 3.3.-as fejezetben foglalkozunk.  

 

2.2.6. Anyagtárolás, logisztika 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. tevékenységeinek fontos részét képezi a tárolás, raktározás, ezért ezt külön, a 

2.5. fejezetben, mutatjuk be részletesen. 
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2.2.7. Az üzem működési rendje, karbantartások, leállások 

 

Üzemegység Munkarend Műszak 

Iroda és TMK műhely 5/7 (heti 5 munkanap) napi 1 műszak: 06:00 – 14:00 

Kiszerelő részleg 5/7 (heti 5 munkanap) napi 1 műszak: 06:00 – 14:00 

Termelés* 

(gyártás + desztilláció + kazánház) 
5/7 (heti 5 munkanap) 

napi 3 műszak:  

06:00 – 14:00 

14:00 – 22:00 

22:00 – 06:00 

7. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. üzem működési rendje 

 

* megjegyzés: a termelés szükség esetén folyamatosan tud működni 7/7 napos munkarendben, 4 

műszakban, azonban ez nem jellemző működés; csak akkor kerül rá sor, ha a megrendelések ezt 

szükségessé teszik 

 

Tervezett, éves karbantartások időszaka és időtartama (éves leállás): áprilisban (1 hét), és augusztusban 

(1-2 hét). A fenti, tervezett karbantartásokon túl, a bejövő, hasznosításra kerülő hulladékmennyiségtől 

függően rövidebb időtartamú, eseti karbantartás szükséges lehet. Folyamatos jelleggel előfordul még 

esedékes üzemi karbantartás is. 

 

2.2.8. Dolgozói létszám és saját járműflotta 

 

Dolgozói létszám: a vizsgált telephelyen 48 fő a dolgozói létszám a következő beosztásban:  

• adminisztráció, karbantartás és festéküzem területén 28 fő egy műszakos, 

• a raktárban 4 fő kétműszakos, 

• a desztilláló üzemben 16 fő folyamatos, három- vagy négyműszakos. 

 

Saját járművek: a Nógrádi Vegyipari Zrt. a vizsgálat telephelyen saját tulajdonban 4 db dízel 

targoncával, 2 db furgonnal (7,5 tonna alatti) rendelkezik. A szállítást a megrendelők vagy alvállalkozók 

végzik, a saját járműveikkel. 

 

2.3. Műszakilag kapcsolódó létesítmények, tevékenységek 

 

A EKH engedély köteles alaptevékenység a szerves vegyipari gyártás (lásd Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található. fejezetben), melyhez műszakilag kapcsolódó létesítmény: 

• kazánház (technológiai hőtermelés), 
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• saját tulajdonú kommunális szennyvíztisztító, 

• saját TMK műhely, 

• préslevegő hálózat 1+1 back-up kompresszorból áll (GANZAIR DMO300C és ER300C típusú 

csavarkompresszorral), amely egy meglévő rendszer. 

 

A Tolmácsi Víztározó (önálló vízjogi engedély alapján működik: lásd 2.8 fejezetben) a tárgyi 

telephelytől kb. 4 km-re található. A tározó a Zrt. ipari hűtővíz ellátását biztosítja. A 2013-ban történt 

hűtőkör fejlesztés óta a hűtővíz igény drasztikusan lecsökkent (2 nagyságrenddel). Az utóbbi években a 

hűtővíz felhasználás már gyakorlatilag csak a párolgás miatti pótlásra irányul, és napi néhány köbméter 

(~2-6 m3/nap) mennyiséget jelent. A módosítások alapján a Tolmácsi Tározóból a lekötött vízmennyiség 

80.000 m3/évről 5.000 m3/évre, majd az utolsó 2018-as módosításban 2500 m3/évre csökkentették. 

 

2.4. Eddigi és tervezett változások összefoglalása 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. § (3) d) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

szempontjából jelentős változtatás: 

 

-„az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési 

kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a tevékenység környezetre vagy az 

emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden 

esetben jelentősnek minősül, ha – feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben 

meghatároztak – önmagában eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan 

meghatározott küszöbértéket” 

 

2.4.1. Tervezett változtatások: 

 

Olajtároló megszüntetése 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. felhagyott a fáradt olaj hasznosítási tevékenységgel 2012-ben. A 

helyszínrajzon 4-es jelű „Föld alatti olajtároló” épületben (KTJEH száma: 100 487 120) három darab, 

egyenként 32 m3-es föld alatti tárolótartály megszüntetésre kerül. Habár a fáradt olaj hasznosítási 

tevékenység már korábban befejeződött, az említett olajtartályok megszüntetése még hátra van, amelyet 

a Zrt 2024-ig tervez elvégezni. 
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Kiszerelő rendszer automatává történő átalakítása: 

A tárgyi fejlesztésre irányuló pályázat lezárult, a kivitelezési munkálatok a 2021-es év végén lezárulnak, 

melynek során a mostani félautomata gépet egy újonnan létesítendő automata kiszerelő címkéző, 

dátumozó, kupakoló funkciókkal is rendelkező géppel kívánják kiváltani. Az új berendezés optimalizált, 

pontosabb töltést tud megvalósítani, ezáltal a véletlen elfolyások lehetősége csökken. 

 

Fejlesztések a tartályparkban: 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. tevékenységének környezeti szempontból is meghatározó részét jelentik a 

különböző anyagtárolások. A nagyszámú tartályok közül a 20, 29 és 36-os tartályparkokban tervez a Zrt 

fejlesztéseket, amelyek lényegében tartálycseréket jelentenek. Ennek részletei, aktuális tartálylista – 

megjelölve a cserélendő tartályokkal - a 2.9.1 fejezetben található. 

 

2.4.2. Végrehajtott változtatások: 

 

• Membrán desztillációs víztelenítő telepítése 

• Öntisztító üstös vákuum desztilláló telepítése 

• Kapartfalú vákuum desztillátor  

• Zeolitos dehidratáló rendszer (víztelenítő) 

 

 

6. Ábra: A desztilláló üzem két résztechnológiájának végrehajtott fejlesztése (forrás: NV Zrt.) 
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A kivitelezett technológiai fejlesztés a desztillációs üzemben kapott helyet, így nem volt szükség a 

telephelyen belül csarnoképítésre, illetve bővítésre, valamint új burkolt felületek kialakítására sem került 

sor. 

 

Az új résztechnológiák kivitelezése nem minősült a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet értelmezése 

szerint jelentős változtatásnak, mert: 

 

• a desztillációs üzem kapacitása nem nőtt meg; változatlan maradt. Az öntisztító üstös vákuum 

desztilláló berendezés egy már meglévő desztilláló berendezés helyére került, annak működését 

váltotta ki; 

• a kiegészítő technológiák, így a technológiai hő előállítását biztosító kazán teljesítményét nem 

kellett megnövelni, az anyag- vagy hulladék-tároló kapacitásokat nem kell megváltoztatni; 

• a technológiai változtatások a meglévő desztillációs üzemtérben elfértek, új területfoglalásra 

nem került sor; 

• a felhasznált alapanyagok (befogadott hulladékok) köre lényegében nem változott a fejlesztés 

következtében, csak – ugyanazon típusokból - nagyobb szárazanyag tartalmú oldószerek 

feldolgozása is lehetővé vált, ami környezeti szempontból kifejezetten előnyös. A membrán 

desztillációs technológiával lényegileg új termék nem keletkezett, hanem tisztább, kisebb 

víztartalmú lett a korábbi termék, ami piaci oldalról egy magasabb értékkategóriát jelent; ez 

szintén környezetileg előnyös. 

 

Membrán desztillációs technológia leírása: 

(Buss-SMS-Canzler (M11627) oldószer dehidratáló rendszer) 

 

A korábbi technológiával feldolgozott termékek maradék víztartalommal bírtak, ami beszűkítette a 

felhasználási területeket, és értékesítésükre alacsonyabb áron volt lehetőség. Ezt a víztelenítési igényt 

oldotta meg az oldószer- és etanol víztelenítő rendszer, amely magasabb feldolgozottsági fokú és 

magasabb hozzáadott értéket tartalmazó, a termelési értékláncban előrelépést jelentő, vízmentes vagy 

alacsonyabb víztartalmú termékek előállítására biztosított lehetőséget. A tárgyi technológia 

alkalmazásával lényegében nem keletkezik új termék, hanem az eddigi termékek maradék víztartalma 

hatékonyan tovább csökkenthető, és az így dehidratált etanol vagy oldószerek magasabb minőségi 

szintű terméket képviselnek, pl. „technikai alkohol”, technikai tiszta oldószer, bioetanol). Az újonnan 

telepített rendszer egy független, önálló folyamat az etilalkohol vagy oldószerek víztelenítésére. A 

telepített rendszer helyigénye: 7,0 x 4,0 x 6,0 méter. Az etanolon kívül izo-propanol és etil-acetát is 

kezelhető a rendszerrel. A jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, 
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PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély H melléklete sorolja fel 

HAK kódszámokkal a jelenlegi technológiával hasznosítható hulladékok körét, amely veszélyes 

hulladékokra együttesen 9140 tonna/év, nem veszélyes hulladékokra együttesen 260 tonna/év 

mennyiséget engedélyez hasznosítani. 

 

Öntisztító üstös vákuum desztilláló leírása:  

(OFRU ASC-1500) 

 

A korábbi felülvizsgálat idején üzemelő desztilláló üzem csak 1 db (T11) rendszeren rendelkezett 

keverős üsttel, amely desztilláló egység max. 3% - 10% közötti un. szárazanyag tartalommal rendelkező 

használt oldószereket volt képes kezelni (izopropil- és butil-alkoholok, észterek (acetátok), aceton és 

egyéb alacsony forráspontú oldószer keverékek). Jelenleg az iparban használatos magasabb forráspontú 

és szárazanyag tartalmú szennyezett oldószer elegyek hulladékégetőbe kerülnek ártalmatlanításra.  

 

A telepített OFRU ASC-1500 oldószer desztillációs berendezés, egy félfolyamatos üzemű PLC 

folyamatirányító számítógéppel szabályozható, 200-300 liter/h termék-előállítási kapacitású rendszer 

öntisztító üsttel, vákuum rendszerrel és automatatöltéssel és leürítéssel egyedileg fejlesztett technológiai 

berendezés nyomdaipari és festékipari oldószerek újrahasznosítására. A telepített kaparóelemes 

öntisztító desztilláló rendszer 3-30% szárazanyag tartalommal rendelkező használt oldószerek 

energiahatékony feldolgozására is alkalmas és visszanyert oldószert visszaadja ipari felhasználásra. 

Vákuum desztillációs rendszerként lehetőséget ad magasabb forrpontú oldószerek feldolgozására is 

(max. forráspont: 200 oC), mellyel teret biztosít új lehetőségeket kihasználására, például lakkbenzin, 

toluol, xilol és oldószerkeverék alapanyagok regenerálása.  

 

Az OFRU berendezés adatai: 

Típusa: OFRU ASC-1500, 

Kapacitás: 200-550 liter/h 

Fűtőteljesítmény: 100 kW 

Hűtőteljesítmény: 100 kW 

Vákuumegység: 50 mbar (abs.); 3,6 kW villanymotor 

Hasznos térfogat: 500 liter 

Max. üzemi hőmérséklet: 180°C 

NC védelemmel max. 130°C 
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Zeolitos dehidratáló rendszer (víztelenítő): 

 

Az alacsony víztartalommal rendelkező folyadékok megfelelő víztelenítéséhez szükséges a 

zeolittartalmú víztelenítő rendszer. A mesterséges zeolit gőzfázisban a felületén, folyadékfázisban a 

belsejébe köti meg a vizet. A dehidratáló rendszer működésének alapja, hogy a gőzfázis felületi vize hő 

bevezetéssel vákuum alatt kiforralásra kerül, majd a gőzpára hűtött kondenzátoron kicsapódik. A 

folyamatok két toronyban váltják egymást. 

  

A zeolitos dehidratáló rendszer adatai: 

Gyártó: LEBEN INVEST KFT 

Típus: LIZ-SZ-300 

Párologtató kapacitás: 250 kg/h 

Fűtés teljesítmény maximum: 100 kW 

Fűtőközeg: termoolaj (maximum 170 °C) 

Kondenzációs teljesítmény: 130 kW 

Hűtőfelület: 

főkondenzátor: 14 m2 

regeneráló kondenzátor: 9,2 m2 

Hűtőközeg: hűtőtorony víz 

Hűtőtorony teljesítmény: 200 kW (35/30°C) 

 

Kapartfalú vákuum desztillátor: 

 

Az egyedileg kialakított berendezés lehetővé teszi a szerves oldószerekben oldott anyagok hőkezeléssel 

történő – az oldószer halmazállapot változásán alapuló – visszanyerését. A technológia lehetővé teszi a 

telephelyre beszállított, festéket és lakkot tartalmazó hulladékok korszerűbb, gyorsabb hasznosítását. A 

kapartfalú desztillátor szabályozott fűtéssel és vákuum alatt működő berendezés, melynek fűtését a P7 

pontforráshoz tartozó termoolaj kazán biztosítja. A desztillátorban elhelyezett kaparó késeknek 

köszönhetően, a fűtött belső térben az egyre sűrűbb massza nem ég rá a belső felületekre. A forralás 

következtében létrejövő gőzök egyensúlyi nyomásértéken kondenzálódnak, majd hűtéssel stabil 

folyadékfázis érhető el. A berendezés segítségével a nehezen kipárolgó, kötöttebb oldószer töménység 

is kezelhető a fűtési hőmérséklet növelésével. Mivel a kondenzátor alkalmas a folyadékfázis túlhűtésére, 

ezért nincs szükség külön folyadékhűtőre. A desztillátum vákuum alá helyezését és a vákuum tartását 

folyadékgyűrűs vákuumszivattyú biztosítja. A vákuumszivattyú az inert gázokat és a folyadékfázist 

(túlhűtött oldószer kondenzátum) áttölti az első gyűjtőedénybe, majd innen átfolyással kerül a második 

gyűjtőedénybe, ahol a fajsúly különbség miatt a két fázis szétválik. Az így keletkezett derített oldószer 



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 33 

a terméktartályba kerül átszivattyúzásra. Az előzőekben ismertetett technológia automatikusan működik 

Siemens PLC, HMI, SCADA és számítógép segítségével. A berendezést kezelő feladata, hogy a 

besűrített oldat maradékot a berendezésből hordóba ürítse, illetve a megtelt hordót kicserélje. A 

berendezés műszaki leírása, valamint a technológiát bemutató folyamatábra a mellékletlistában 

megtalálható. 

 

Az egyedileg épített vákuumdesztilláló adatai: 

Gyártó: Leben Invest Kft. 

Típusa: K-01-A-02  

Üzemi hőmérséklet: +20-75 °C  

Tömegáram: 64-300 kg/h 

Üzemi nyomás: 0,1-1,4 bar (abs.) 

 

Az új bepárló technológiáknak, az öntisztító desztilláló berendezéseknek köszönhetően a tisztább és 

magasabb minőségű termékeket tud a cég előállítani regenerálással. A kivitelezett fejlesztésnek 

köszönhetően a nagyobb szárazanyag-tartalmú oldószerek feldolgozási lehetősége miatt, a piaci 

megrendelések a hasznosítás iránt megnövekednek.  

 

A fentiek okán a Nógrádi Vegyipari Zrt. jelen felülvizsgálat keretében kéri a Tisztelt 

Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a jelenleg hatályos EKH engedélye (H mellékletben szerepelő) 

maximális hasznosítható hulladékmennyiségeket bizonyos hulladékok tekintetében megnövelni 

szíveskedjen. 

 

A kívánt növelés a vonatkozó jogszabály (314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet) alapján nem számít 

jelentős változásnak. A kérelmezett növelés részleteit a 7.3 (hulladékhasznosítási) fejezetben kerülnek 

bemutatásra. 

 

A szennyezett oldószert a betápláló rendszerből rozsdamentes csőhálózaton szivattyúk továbbítják a 

bepárló berendezéshez. A bepárló 100 kW fűtőteljesítményű integrált gőzgenerátora az álló kónikus üst 

folyamatosan kevert-kapart fűtőfelületén keresztül felfűti és megfelelően beállított forrási 

hőmérsékleten tartja az üstben a bepárlandó oldószert. A berendezésen integrált vákuumszivattyú teszi 

lehetővé, hogy az oldószereket alacsonyabb nyomáson, alacsonyabb hőfokon desztilláljunk, ezzel is 

csökkentve a kitapadást a készülék falán és ezt alacsonyabb energiafelhasználással. A berendezés 

olajfűtés helyett környezetbarát gőzgenerátorral fűti a rendszert PLC programnak megfelelően, mely 

megfelelő fűtési program megválasztással, akár frakcionált szakaszos desztillációra is alkalmazható a 

készülék oldószer elegyek esetén. A cseppleválasztó megakadályozza az elragadott szennyeződések 
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termékbe való átjutását. A nagy hatásfokú egyedi kompakt kondenzátor biztosítja az oldószer gőzök 

hatékony kondenzációját. Ebben a kondenzátorban érintkezik a 100 kW hűtőteljesítményű folyadékhűtő 

által szolgáltatott 8- 12°C fokú hűtővízzel. A kondenzáltatott terméket a bepárló a termékszedő 

edényekbe továbbítja. Az üst pneumatikus leeresztés funkciója, valamint a maradékgyűjtő hordó 

szintérzékelő rendszere, a berendezés automatikus, félfolyamatos üzemeltetéséhez szükséges. 

Amennyiben az edény megtelt, a PLC nem engedi az ürítőnyílás nyitását és üst ürítését, valamint annak 

töltését. 

 

A végrehajtott és tervezett változtatások pozitív, vagy legrosszabb esetben is semleges környezeti 

hatásúak, tehát nem minősülnek a Khvr. jelentős változtatásnak.  

 

2.5. Alapanyag és késztermék tárolás, raktározás, logisztika 

 

A Zrt. anyagforgalmában abszolút meghatározó a folyadék, szilárd vagy gáz halmazállapotú anyagok 

be- illetve kiszállítása. Jelen fejezet alapvetően a nem folyékony, azaz nem tartályokban, 

tartályparkokban történő tárolással foglalkozik, hanem a „hagyományos” értelemben vett raktárakkal. 

(A tartályokkal, tartályparkokkal a 2.9. fejezet foglalkozik.) A szilárd és gáz halmazállapotú anyagainak 

tárolására szolgáló raktárak elhelyezkedése, helyszínrajza, és főbb adatai a mellékletlistában 

megtalálhatók. A felhasznált anyagok és típusaik a 2.6. fejezetben található. 

 

Tárolt anyag Raktár neve Tűzveszélyes besorolás 

készáru 1 Főraktár Tűzveszélyes 

készáru 1 Tolós Raktár Robbanás veszélyes 

készáru 2 Tolós Raktár Robbanás veszélyes 

csomagoló anyag 1 Rampa Raktár Tűzveszélyes 

csomagoló anyag 2 Rampa Raktár Tűzveszélyes 

8. Táblázat: Raktárak a Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén 

 

Késztermék tárolás: A készáru tárolása raklapon és tömbös árutárolásnak megfelelően történik. Egy 

raklapon csak egyféle áru tárolható (cikkszám alapján). Készárut tartalmazó raklapok egymásra tárolása 

tilos! Kijelölt közlekedési utakat szabadon kell hagyni! 

  

Expedíciós terület: a raktáron belül kialakított terület, melyen csak addig tartózkodhatnak készáruk 

raklapon, amíg azok egységrakomány képzése folyik a komissiózás során. Ez azt jelenti, hogy a 

gyűjtőcsomagolásnak előírtak alapján el kell látni ezeket a rakományokat a kötelező jelző címkékkel. 
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Rampa 1-2-es csomagolóanyag raktárakban kizárólag tűzveszélyes anyagokat lehet tárolni. Ezek 

raklapon és a tömbös tárolási formának megfelelően raktározhatóak, figyelembe véve az anyagok 

jellegét. A késztermékeket csak közúti forgalomban, tehergépkocsik szállítják ki a telephelyről. 

 

2.6. Anyag-, víz- és energiafelhasználások 

 

2.6.1. Anyagfelhasználások 

 

Input anyagok 

Ecetsav technikai Etil-acetát Monoetilén-glikol 

Oldószer keverék 
Szennyezett halogénmentes 

oldószer keverék 
Szennyezett aceton 

Szennyezett alkoholos 

szupernatáns 

Szennyezett halogénmentes 

oldószer 
Szennyezett izopropanol 

Fóliatekercs Szélvédőmosó Izobutil-acetát regenerált 

Szennyezett i-butil-acetát 

9. Táblázat: Nógrádi Vegyipari Zrt. anyagfelhasználásai 

 

A felhasznált anyagokat ebben az esetben input anyagokként kell értelmezni, mivel ezek között egyaránt 

találhatóak veszélyes anyagok, nem veszélyes anyagok, hulladékok (mint regenerálandó oldószerek) is.  

 

Megnevezés EH-KTJ 
Anyag 

kód 

Szennyező 

kód 

2016-os 

nyitó (t) 

2016-os 

záró (t) 

Metil-etil-ketonos hulladék 100 487 223 III: 129110 140942 8,990 8,990 

Szennyezett 

halogénmentes oldószer 
100 487 186 I: 155412 167075 

20,000 20,000 

Etil-acetát regenerált 100 487 326 I: 136080 136080 20,500 0,000 

Szennyezett izopropil-

acetátos hulladék 
100 487 186 III: 129110 167075 

10,440 0,000 

Szennyezett acetinitriles 

hulladék 
100 487 164 III: 129110 167075 

47,120 19,040 

Szennyezett izobutanolos 

hulladék 
100 487 326 III: 129110 138408 

22,800 22,800 

Izopropanol (izopropil-

alkohol) 
100 487 223 I: 122081 122 081 

0,616 0,454 

Metoxi-propanol 100 487 223 I: 147512 147512 3,990 2,967 

N-butil-acetát 100 487 223 I: 135371 135 371 0,770 1,207 
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Toluol (mal) 100 487 186 I: 120773 120773 5,458 0,000 

Xilol (mal) 100 487 186 I: 120791 120791 11,291 4,234 

Etanol anyalúg (hulladék) 100 487 164 III: 129110 136365 122,190 59,350 

Etanol 100 487 186 I: 136365 136365 16,540 9,502 

Izopropanol (izopropil-

alkohol) reg. 
100 487 223 I: 122081 122081 

0,616 0,454 

Etil-acetát 100 487 186 I: 136080 136080 3,241 7,703 

Metil-etil-keton 100 487 223 I: 140942 140942 0,941 1,175 

Etoxipropanol 100 487 223 I: 155412 167 075 0,475 1,440 

Monoetilén glikol 100 487 326 I: 122090 122090 20,714 20,497 

Aceton regenerált 100 487 360 I: 132428 132428 5,472 25,404 

Aceton/etil-acetát oldószer 100 487 326 I: 132428 132428 15,300 0,000 

Izobutilalkohol 100 487 223 I: 138408 138408 793,300 0,000 

Lakkbenzin 180/220 100 487 186 I: 133852 133852 6,931 26,565 

Speciális benzin 100 487 186 - - 0,000 12,779 

Lakkbenzin 150/200 100 487 186 I: 133852 133 852 16039,610 21083,450 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 124986 155412 4534,000* 2744,000* 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 129376 155412 107,028 81,725 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 124380 155412 558* 289* 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 131535 155412 106* 106* 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 123149 155412 2285* 1941* 

10. Táblázat: 2016-ban a telephelyen lévő nyersanyagok záró és nyitó egyenlege 

 

Megnevezés EH-KTJ 
Anyag 

kód 
Szennyező kód 

2017. 

nyitó (t) 

2017. záró 

(t) 

Metil-etil-ketonos hulladék 100 487 223 III: 129110 140942 8,990 8,990 

Szennyezett halogénmentes 

oldószer 
100 487 186 I: 155412 167075 

0,000 115,500 

Etil-acetát regenerált 100 487 326 I: 136080 136080 0,000 0,000 

Szennyezett izopropil-acetátos 

hulladék 
100 487 186 III: 129110 167075 

0,000 0,000 

Szennyezett acetinitriles 

hulladék 
100 487 164 III: 129110 167075 

19,040 126,656 

Szennyezett izobutanolos 

hulladék 
100 487 326 III: 129110 138408 

22,800 22,500 

Izopropanol (izopropil-alkohol) 100 487 223 I: 122081 122 081 0,454 3,060 

Metoxi-propanol 100 487 223 I: 147512 147512 2,967 1,957 

N-butil-acetát 100 487 223 I: 135371 135 371 1,207 1,080 
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Toluol (mal) 100 487 186 I: 120773 120773 0,000 0,000 

Xilol (mal) 100 487 186 I: 120791 120791 4,9 6,5 

Etanol anyalúg (hulladék) 100 487 164 III: 129110 136365 59,350 95,700 

Etanol (HPA) 100 487 186 I: 136365 136365 120,4 161,5 

Izopropanol (izopropil-alkohol) 

reg. 
100 487 223 I: 122081 122081 

0,454 3,060 

Etil-acetát 100 487 186 I: 136080 136080 7,703 11,500 

Metil-etil-keton 100 487 223 I: 140942 140942 1,175 2,640 

Etoxipropanol 100 487 223 I: 155412 167 075 1,440 0,000 

Monoetilén glikol 100 487 326 I: 122090 122090 20,497 20,800 

Aceton regenerált 100 487 360 I: 132428 132428 25,404 17,220 

Aceton/etil-acetát oldószer 100 487 326 I: 132428 132428 0,000 0,000 

Izobutilalkohol 100 487 223 I: 138408 138408 0,000 0,000 

Lakkbenzin 180/220 (mal) 100 487 186 I: 133852 133852 33,000 38,300 

Speciális benzin (mal) 100 487 186 - - 18,000 15,700 

Lakkbenzin 150/200 (mal) 100 487 186 I: 133852 133 852 29,700 28,200 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 124986 155412 2744,000* 2744,000* 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 129376 155412 81,725 55,412 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 124380 155412 289* 1060,000* 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 131535 155412 106* 106* 

Egyéb vegyületek 100 487 382 III: 123149 155412 1941* 1941* 

11. Táblázat: 2017-ben a telephelyen lévő nyersanyagok záró és nyitó egyenlege 

 

Desztillációs 

termékek 

(t) 

Autókemikália üzletág Hígító üzletág Nyomdafesték üzletág 

SZM LOSE 

(t) 

HF LOSE 

(t) 

Hígítók, 

zsíroldók (t) 

Alkonek, 

denszesz (t) 

Festék 

(t) 

Hígító 

(t) 

2201,1 3811,5  1421,2 237,7 44,5 747,8 

12. Táblázat: 2017-ben előállított termékek és azok mennyisége 

 

Pontforrás Üzemóra Gázfelhasználás (m3) Gyártott termék (t) 

P4 1 766  1 589 

P5 586  45 

P6 6 485 455 810  

13. Táblázat: Pontforrásokhoz tartozó felhasználási-, és a termelési adatok (2017) 
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Megnevezés EH-KTJ 
Anyag 

kód 
Szennyező kód 

2018. 

nyitó (t) 

2018. záró 

(t) 

Metil-etil-ketonos hulladék 100 487 223 III: 129110 140942 8,990 0 

Szennyezett halogénmentes 

oldószer 
100 487 186 I: 155412 167075 

22,500 0 

0Etil-acetát regenerált 100 487 326 I: 136080 136080 0 0 

Szennyezett izopropil-acetátos 

hulladék 
100 487 186 III: 129110 167075 

0 0 

Szennyezett acetinitriles 

hulladék 
100 487 164 III: 129110 167075 

126,656 67,180 

Szennyezett izobutanolos 

hulladék 
100 487 326 III: 129110 138408 

22,500 0 

Izopropanol (izopropil-alkohol) 100 487 223 I: 122081 122 081 3,060 4,543 

Metoxi-propanol 100 487 223 I: 147512 147512 1,957 3,671 

N-butil-acetát 100 487 223 I: 135371 135 371 1,080 2,108 

Toluol (mal) 100 487 186 I: 120773 120773 0 0 

Xilol (mal) 100 487 186 I: 120791 120791 6,480 0 

Etanol anyalúg (hulladék) 100 487 164 III: 129110 136365 95,700 125,430 

Etanol (HPA) 100 487 186 I: 136365 136365 161,517 90,948 

Izopropanol (izopropil-alkohol) 

reg. 
100 487 223 I: 122081 122081 

3,060 4,543 

Etil-acetát 100 487 186 I: 136080 136080 11,500 15,361 

Metil-etil-keton 100 487 223 I: 140942 140942 2,640 1,550 

Etoxipropanol 100 487 223 I: 155412 167 075 0 2,584 

Monoetilén glikol 100 487 326 I: 122090 122090 20.800 24,559 

Aceton regenerált 100 487 360 I: 132428 132428 17,220 30,180 

Aceton/etil-acetát oldószer 100 487 326 I: 132428 132428 19,500 9,350 

Izobutilalkohol 100 487 223 I: 138408 138408 0 0 

Lakkbenzin 180/220 (mal) 100 487 186 I: 133852 133852 38,326 0 

Speciális benzin (mal) 100 487 186 - - 15,736 0 

Lakkbenzin 150/200 (mal) 100 487 186 I: 133852 133 852 28,202 0 

Metil-acetát reg. 100 487 326 I: 155412 155412 6,300 0 

Izoproplil alkoholos (hulladék) 100 487 382 III: 129110 122081 29,192 0 

Aceton (szennyezett) 100 487 382 I: 132428 132428 12,800 0 

Szennyezett izobutanolos 

hulladék 100 487 326 III: 129110 138408 22,500 0 

Szennyezett festékkel nyomott 

halogénmentes 100 487 164 IV: 154437 167075 130,944 121,709 
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Szennyezett halogénmentes 

oldószer 100 487 186 I: 155412 167075 115,5 118,800 

Tallolaj (zsírsav) 100 487 186 I: 145552 145552 0 14,949 

14. Táblázat: 2018-ban a telephelyen lévő nyersanyagok záró és nyitó egyenlege 

 

Desztillációs 

termékek 

(t) 

Autókemikália üzletág Hígító üzletág Nyomdafesték üzletág 

SZM LOSE 

(t) 

HF LOSE 

(t) 

Hígítók, 

zsíroldók (t) 

Alkonek, 

denszesz (t) 

Festék 

(t) 

Hígító 

(t) 

1527 6512  2369 406 42 176 

15. Táblázat: 2018-ban előállított termékek és azok mennyisége 

 

Pontforrás Üzemóra Gázfelhasználás (m3) Gyártott termék (t) 

P4 1 812  1 631 

P5 552  42 

P6 6 502 401 003  

16. Táblázat: Pontforrásokhoz tartozó felhasználási-, és a termelési adatok (2018) 

 

Megnevezés EH-KTJ 
Elhelyezett 

KAJ 

Szennyező kód 

(Szennyező 

KAJ) 

2019-es nyitó 2019-es záró 

Szennyezett halogénmentes 

oldószer (211-016038, 211-

16031, 211-16039) 

100 487 186 155 412 167075 118,800 38,210 

Etil-acetát regenerált 100 487 326 136 080 136080 0,000 12,320 

Szennyezett acetinitriles 

hulladék 
100 487 164 128 887 167075 67,180 0,000 

Izopropanol (izopropil-

alkohol) 
100 487 223 122 081 122081 4,543 6,900 

Metoxi-propanol 100 487 223 147 512 147512 3,671 12,250 

N-butil-acetát (ecetsav-n-

butil-észter) 
100 487 223 136 154 136154 2,108 1,310 

Etanol anyalúg (hulladék) 100 487 164 128 887 136365 125,430 141,320 

Etanol (etil-alkohol) 100 487 186 136 365 136365 7,176 38,410 

Izopropil-alkoholos (hull.) 100 487 382 128 887 122081 0,000 15,380 

Etil-acetát 100 487 186 136 080 136080 15,361 13,960 

Metil-etil-keton 100 487 223 140 942 140942 1,550 1,300 

Etoxipropanol 100 487 223 155 412 167075 2,584 24,610 
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Monoetilén glikol 100 487 326 122 090 122090 24,559 6,150 

Aceton regenerált 100 487 360 132 428 132428 30,180 65,800 

Aceton/etil-acetát oldószer 100 487 326 132 428 132428 9,350 0,000 

Izobutilalkohol 100 487 223 138 408 138408 0,000 1,250 

Szenyezett festékkel nyomott 

halogénmentes 
100 487 164 154 437 167075 121,709 43,050 

Szennyezett butilglikolos old. 100 487 164 156 983 156983 0,000 18,350 

Tallolaj (zsírsav) 100 487 186 145 552 145552 14,949 0,000 

Egyéb vegyületek 16 07 09* 100 487 382 124 986 155412 620,000 2248,000 

Egyéb vegyületek 15 02 02* 100 487 382 124 418 155412 51,000 0,000 

Egyéb vegyületek 07 07 08* 100 487 382 129 376 155412 120,100 125,959 

Egyéb vegyületek 15 01 10* 100 487 382 124 380 155412 1757,000 1751,000 

Egyéb vegyületek 07 01 10* 100 487 382 131 535 155412 106,000 106,000 

Egyéb vegyületek 17 06 05* 100 487 382 123 240 155412 1420,000 0,000 

Egyéb vegyületek 07 05 13* 100 487 382 127 738 155412 0,000 567,000 

17. Táblázat: 2018-ban a telephelyen lévő nyersanyagok záró és nyitó egyenlege 

 

Desztillációs 

termékek 

(t) 

Autókemikália üzletág Hígító üzletág Nyomdafesték üzletág 

SZM LOSE 

(t) 

HF LOSE 

(t) 

Hígítók, 

zsíroldók (t) 

Alkonek, 

denszesz (t) 

Festék 

(t) 

Hígító 

(t) 

3 998 6 684,6  1 366,6 322,9 45,9 1 151,1 

18. Táblázat: 2018-ban előállított termékek és azok mennyisége 

 

Pontforrás Üzemóra Gázfelhasználás (m3) Gyártott termék (t) 

P4 1 693  1 524 

P5 605  46 

P6 6 353 399 723  

19. Táblázat: Pontforrásokhoz tartozó felhasználási-, és a termelési adatok (2019) 
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Megnevezés EH-KTJ 
Elhelyezett 

KAJ 

Szennyező kód 

(Szennyező 

KAJ) 

2020-as nyitó (t) 2020-as záró (t) 

Szennyezett halogénmentes 

oldószer (211-016038, 211-

16031, 211-16039) 

100 487 186 155 412 167075 38,210 124,160 

Etil-acetát regenerált 100 487 326 136 080 136080 12,320 0,700 

Szennyezett acetinitriles 

hulladék 
100 487 164 128 887 167075 0,000 0,000 

Izopropanol (izopropil-

alkohol) 
100 487 223 122 081 122081 6,900 5,780 

Metoxi-propanol 100 487 223 147 512 147512 12,250 2,660 

N-butil-acetát (ecetsav-n-

butil-észter) 
100 487 223 136 154 136154 1,310 1,510 

Etanol anyalúg (hulladék) 100 487 164 128 887 136365 141,320 118,840 

Etanol (etil-alkohol) 100 487 186 136 365 136365 38,410 68,330 

Izopropil-alkoholos 

(hulladék) 
100 487 382 128 887 122081 15,380 0,000 

Etil-acetát 100 487 186 136 080 136080 13,960 22,150 

Metil-etil-keton 100 487 223 140 942 140942 1,300 2,280 

Etoxipropanol 100 487 223 155 412 167075 24,610 6,200 

Monoetilén glikol 100 487 326 122 090 122090 6,150 5,850 

Aceton regenerált 100 487 360 132 428 132428 65,800 7,420 

Aceton/etil-acetát oldószer 100 487 326 132 428 132428 0,000 0,000 

Izobutilalkohol 100 487 223 138 408 138408 1,250 0,000 

Metil-acetát reg. - új szereplő 100 487 326 155 412 155412 0,000 19,640 

Szenyezett festékkel nyomott 

halogénmentes 
100 487 164 154 437 167075 43,050 5,580 

Szennyezett butilglikolos 

oldószer 
100 487 164 156 983 156983 18,350 20,540 

Egyéb vegyületek 16 07 09* 100 487 382 124 986 155412 2248,000 404,000 

Egyéb vegyületek 07 07 08* 100 487 382 129 376 155412 125,959 59,241 

Egyéb vegyületek 15 01 10* 100 487 382 124 380 155412 1751,000 736,000 

Egyéb vegyületek 07 01 10* 100 487 382 131 535 155412 106,000 0,000 

Egyéb vegyületek 07 05 13* 100 487 382 127 738 155412 567,000 0,000 

20. Táblázat: 2020-ban a telephelyen lévő nyersanyagok záró és nyitó egyenlege 

  



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 42 

Desztillációs 

termékek 

(t) 

Autókemikália üzletág Hígító üzletág Nyomdafesték üzletág 

SZM LOSE 

(t) 

HF LOSE 

(t) 

Hígítók, 

zsíroldók (t) 

Alkonek, 

denszesz (t) 

Festék 

(t) 

Hígító 

(t) 

3 751,3 6 506,6  1 519,0 810,0 45,0 1 919,8 

21. Táblázat: 2020-ban előállított termékek és azok mennyisége 

 

Pontforrás Üzemóra Gázfelhasználás (m3) Gyártott termék (t) 

P4 1 900  1 712 

P5 591  44 

P6 6 217 375 354  

22. Táblázat: Pontforrásokhoz tartozó felhasználási-, és a termelési adatok (2020) 

 

2.6.2. Vízhasználat 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. tevékenységéhez egyrészt kommunális fogyasztásra közmű szolgáltatótól 

vásárolt vezetékes ivóvizet, másrészt ipari hűtővíz céljára a saját üzemeltetésben álló Tolmácsi 

víztározóból származó vizet használ. A Zrt-nek saját vízkivételi kútja nincs; valamint a közeli Jenői-

patakból sem vételez vizet. Az említett vízbeszerzési módok változatlanok a legutóbbi (2016) 

felülvizsgálat óta.  

 

Üzemi paraméterek 2016 2017 2018 2019 2020 

Összes beérkező vezetékes víz (m3/év) 2 060 3 327 4 628 4 325 3 304 

Összes ipari hűtővíz felhasználás a 

Tolmácsi víztározóból (m3/év) 
1 218 514 582 648 598 

Üzemnapok száma évente 200 270 271 280 266 

23. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. vízfelhasználásnak alakulása 

 

A 2013-ban történt hűtőkör fejlesztés óta a hűtővíz igény drasztikusan lecsökkent (2 nagyságrenddel). 

Az utóbbi években a hűtővíz felhasználás már gyakorlatilag csak a párolgás miatti pótlásra irányul, és 

napi néhány köbméter (~2-6 m3/nap) mennyiséget jelent.  

 

2.6.3. Energiafelhasználások 

 

A legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat óta a Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén felhasznált 

alapvető energiahordozók nem változtak, 1) földgáz, és 2) villamos energia. Mindkettőt külső 
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szolgáltatótól vásárolja a Zrt., lásd következő alfejezetben. A technológiai gőzigényt a saját, földgáz 

üzemű kazánban termelt gőzzel látják el. 

 

Energiahordozók 2016 2017 2018 2019 2020 

villamos energia (MWh) 373,583 383,591 414,223 444,006 449,740 

földgáz (m3) 437 066 455 810 401 003 399 723 375 354 

24. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. villamos energia, valamint földgáz felhasználása 

 

2.6.4. Energia- és közmű szolgáltatók 

 

A legutóbbi felülvizsgálathoz képest nincs változás az energia és közmű szolgáltatókat, a vételezett 

energia (és víz) minőségét, csatlakozási pontját illetően: 

 

villamos energia:  MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. 

gáz:    OMV Gas Marketing & Trading Hungária Kft. 

vezetékes víz:   DMRV Zrt. közüzemi vízhálózatáról, valamint a Tolmácsi-tározóból  

szennyvíz csatorna: elválasztott rendszerű csatorna van; a kommunális szennyvízre saját tisztító  

 berendezéssel és közvetlen kibocsátással élővízbe* 

 

*kiépült közcsatorna hálózat továbbra sincs a településen, amennyiben a települési szennyvízhálózat 

kiépül, a Nógrádi Vegyipari Zrt. tervezi, hogy ráköt erre, és saját kommunális szennyvíztisztítóját, ezzel 

együtt a Jenői-patakba történő közvetlen bevezetést megszünteti. 

 

2.7. Késztermékek adatai 

 

Késztermékek 

Benzines folttisztító Ioncserélt víz 

Denaurált szesz Hígítók 

Etil-acetát Jégoldó 

Etoxipropanol Monoetilén-glikol 

Hűtőfolyadékok Petróleum 

Flexoprint Szélvédőmosók 

Grafoflex Izo-propanol 

Grafoprint Mosófolyadék 

25. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. által gyártott termékek 
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A legyártott késztermékek mennyiségében évről-évre akár jelentős mértékű lehet az eltérés, amelynek 

oka a piaci kereslet változása. Leginkább a szélvédőmosó megrendelési mennyiség tudja az éves 

késztermék mennyiséget megváltoztatni; a többi termék esetében viszonylag stabilabb az igény. Bár az 

is előfordul, hogy egy-egy termékből adott évben nincs gyártás. 

 

2.8. A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek, dokumentációk 

 

A következő táblázat alapvetően a Nógrádi Vegyipari Zrt. tevékenységével kapcsolatos engedélyeket, 

határozatokat mutatja be.  

 

Engedély típus Engedély tárgya Határozatszám 

IPPC 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes 

környezethasználati engedély 
PE/KTF/9216-15/2016. 

Az egységes környezethasználati engedély módosítása NO-05/KVO/822-15/2019. 

Általános 

Üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása KTVF: 49807-2/2012. 

Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv jóváhagyása NO-05/KVO/339-7/2017. 

Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek üzemeltetési 

szabályzatának jóváhagyása 
PE/KTF/38761-2/2015. 

Hulladékgazdálkodás 
Veszélyes hulladék országhatárt átlépő közúton történő 

szállításához hozzájárulás 
 

OKTF-KP/10879-5/2016. 

PE/KTF/8104-5/2017. 

PE/KTFO/4916-6/2018. 

PE/KTFO/7024-4/2019. 

PE/KTFO/5976-4/2020. 

Csapadékvíz 

elvezetés 

Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedély (vízikönyvi száma: 6.1/19/223); vízjogi fennmaradási 

engedély 

35100/3852-1/2015. ált. 

Csapadékvíz 

elvezetése 

Csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési és 

fennmaradási engedély módosítása (vízikönyvi száma: 

6.1/19/223) 

35100/6248-11/2020. ált. 
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Hűtővíztorony 
Használt víz elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedély (vízikönyvi száma: 6.1/19/240.) 
KDVVH: 63-6/2014. 

Szennyvíztisztító 

Szennyvíztisztítóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

(vízikönyvi szám: 6.1/19/93.) 
KTVF: 6505-3/2013. 

Szennyvíztisztítóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

(vízikönyvi szám: 6.1/19/93.) módosítása 
35100/2977-9/2018. ált. 

Szennyvíztisztítóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

(vízikönyvi szám: 6.1/19/93.) módosítása 
35100/14719-8/2021.ált. 

Vagyonkezelői hozzájárulás 01622-0004/2018. 

Szennyvíz 

önellenőrzés 

A keletkezett szennyvízre vonatkozó önellenőrzési terv 

elfogadása 
KTVF: 1478-2/2012. 

A keletkezett szennyvízre vonatkozó önellenőrzési terv 

elfogadása 
FKI-KHO: 2790-9/2016. 

Önellenőrzési tervet elfogadó határozat 
FKI-KHO: 1198-2/2019. 

(35100-2421-1/2019) 

Talajvíz megfigyelő 

kút 

Talajvíz megfigyelőkútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedély (vizikőnyvi szám: 6.1/b/282.) (kutak: M1, M2, M3) 
KTVF: 4394-5/2009. 

Talajvíz megfigyelőkútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása (vízikönyvi szám: 6.1/b/282.) 
KTVF: 51638-2/2011. 

Talajvíz megfigyelőkútra vonatozó vízjogi üzemeltetési 

engedély módosítása (vízikönyvi szám: 6.1/b/282.) (kutak: 

M1, M2, M3) 

35100/12873-6/2016. ált. 

Monitoring kút 

Talajvíz monitoring rendszer kiépítésére vízjogi létesítési 

engedély és kutak eltömedékelésére vonatkozó vízjogi 

megszüntetési engedély ügyében függő hatályú végzés 

35100/171-1/2018. ált. 

Talajvíz monitoring rendszer kiépítésére vízjogi létesítési 

engedély és kutak eltömedékelésére vonatkozó vízjogi 

megszüntetési engedély 

FKI-KHO: 322-7/2018. 

Talajvíz monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélye 35100/1446-2/2021. ált. 

Víztározó 

Tározóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély (vízikönyvi 

szám: 6.1/19/91.) 
6293-2/1979. (alapengedély) 

Tározóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítása1 (vízikönyvi szám: 6.1/19/91.) 
KTVF:10632-4/2013. 
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Tározóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítása2 (vízikönyvi szám: 6.1/19/91.) 
FKI-KHO: 1285-1/2017. 

Tározóra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítása3 (vízikönyvi szám: 6.1/19/91.) 
FKI-KHO:6064/2018. 

Talaj-talajvíz 

kármentesítési 

monitoring 

Talaj- és talajvízszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési 

monitoringra vonatkozó elsőfokú határozat 
PE/KTF/13557-15/2016. 

Talaj- és talajvízszennyezéssel kapcsolatos kármentesítési 

monitoringra vonatkozó elsőfokú határozatának 

megváltoztatása 

OKTF-KP/9591-11/2016. 

Talajvíz monitoring 

NVF13 ellenőrző kút fúrása és féléves mintavételezése (tűzeset 

miatt) 
NO-05/KVO/220-10/2019. 

NVF13 talajvízmegfigyelő kút vízjogi létesítési engedélye 35100/10059-4/2021.ált. 

Talaj-talajvíz 

tényfeltárás 

Talaj- és talajszennyezéssel kapcsolatos részletes tényfeltárás 

végzésére vonatkozó kötelezés 
KTF: 9015-8/2014. 

Talaj- és talajszennyezéssel kapcsolatos részletes tényfeltárás 

végzésére vonatkozó határozat módosítása 
KTF: 9015-10/2014. 

Talaj- és talajvízszennyezés kármentesítése, tényfeltárás 

végzésére vonatkozó határozat módosítása 
PE/KTF/26138-7/2015. 

26. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. környezetvédelmi vonatkozású engedélyei 

 

A fenti táblázatban közölt engedélyek közül valamennyi engedély hatályos státuszú, az NVF13 jelű 

talajvízmegfigyelő kút vízjogi üzemeltetési engedélyezése jelenleg folyamatban van, valamint a 

szennyvíz tisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélymódosítása kiadásra került 35100/14719-

8/2021.ált. ügyiratszámon, mely 2026. november 30. napjáig hatályos. 

 

2.9. Föld alatti és felszíni tárolótartályok és vezetékek 

 

2.9.1. Tartályok 

 

A telephelyen számos tartály - illetve tartálypark - található, amelyekben a legutóbbi (2016) 

környezetvédelmi felülvizsgálat idején leírt állapotához képest jelentős változás nem volt. A tartályok 

tekintetében a tárgyi évben kisebb-nagyobb fejlesztéseket terveznek. 
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Tervezett tartály beépítések: 

29-es tartályparkban 3 db új 30 m3-es álló tartály telepítését tervezik a IV. negyedévben.  

 

Tartályokhoz tartozó kármentők méretei: 

• Hossz: 7,16 m 

• Szélesség: 6,1 m 

• Átlag mélység: 0,75 m 

• Kármentő térfogata: 32,8 m3 

 

36-os tartályparkban 7 db új 30 m3-es és 5 db új 60 m3-es álló tartály telepítését tervezik a 2022. I. 

negyedévében, meglévő tartályok összes térfogata: 303 m3 

 

I. rész → tartályok össztérfogata jelenleg: 103 m3 (36/11T + 36/12T) 

- 36/11T = 43 m3 

- 36/12T = 60 m3 (Lyukas csere lesz) 

 

Kármentő méretei: 15,5 m * 7,7 m * 1,2 m = 143,22 m3 

1 db új 60 m3-es tartály kerül beépítésre a 12T jelű tartály helyett. 

  

II. rész → tartályok össztérfogata jelenleg: 120 m3 (36/3T – 39/8T) 

- 36/3T = 20 m3(Lyukas csere lesz) 

- 36/4T = 20 m3 (Lyukas csere lesz) 

- 36/5T = 20 m3 

- 36/6T = 20 m3  

- 36/7T = 20 m3 (Lyukas csere lesz) 

- 36/8T = 20 m3 (Lyukas csere lesz) 

Kármentő méretei: 19,6 m * 13,4 m * 1,2 m = 315,168 m3 

1 db új 60 m3-es és 4 db 30 m3-es tartály kerül beépítésre a lyukas tartályok helyébe. 

 

III. rész → tartályok össztérfogata jelenleg: 80 m3 (36/1T + 39/2T + 39/9T+ 39/10T) 

- 36/1T = 20 m3 

- 36/2T = 20 m3 (Lyukas csere lesz) 

- 36/9T = 20 m3(Lyukas csere lesz) 

- 36/10T = 20 m3 (Lyukas csere lesz) 

Kármentő méretei: 16,4 m * 15,2 m * 1,4 m = 348,992 m3 

3 db új 60 m3-es és 3 db 30 m3-es tartály kerül beépítésre a lyukas tartályok helyébe. 
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20-as tartályparkban 6 db 50 m3-es alumínium tartály (mérete: 2,8m x 8,5m) telepítését tervezik a 

2022. I. negyedéven. 

 

Tartályokhoz tartozó kármentők méretei: Kármentő méretei: 13,8 m * 8,8 m * 0,8 m (átlagmélység) 

Kármentő térfogata: 149,6 m3 

 

A meglévő kármentők térfogata minden esetben meghaladja a tervezett tartályok össztérfogatát, 

indokolt esetben a vonatkozó szabványok alapján bővítésre kerülnek a tartályokhoz tartozó 

kármentők. 

 

A használaton kívül álló, korábban fáradt olaj előkezelést szolgáló földalatti tartályokon kívül, minden 

tárolótartály föld feletti, és betonozott kármentő térben vannak elhelyezve. A felszín alatti, 3 db, 

egyenként 32 m3-es fáradt olaj tartályt (melyekben anyagtárolás már nem történik), 2024-ig tervezik 

kiemelni, eltávolítani, a helyét feltölteni föld anyaggal. Ez felvételre került a 12.5fejezet tervezetben 

található, tervezett intézkedések listájára is. A telephelyen a veszélyes anyagok jelentős mennyisége 

tartályokban található. Emellett előfordulnak veszélyes anyagok a technológiában, IBC-ben, hordókban, 

palackokban, illetve késztermékként kiszerelve a raktárakban. A telephelyen a veszélyes anyagok 

szállítása csővezetéken, IBC-ben, hordóban történik. A telephelyen belül található a közúti lefejtő állás, 

ahol csővezetékek és szivattyúk segítségével a megfelelő tárolótartályokba juttatják a beérkező 

anyagokat; vagy fordított ütemben a hulladékokat, termékeket. Az ugyanitt megtalálható egykori vasúti 

lefejtés megszűnt, mivel maga a vasúti iparvágány használaton kívül van. Az átfejtő hely fejlesztése: 

burkolat kijavítása, kármentő létesítése felvételre került a tervezett intézkedések közé (lásd 12. 

fejezetben). A következő táblázatok az aktuális – 2021 decemberi – állapotnak megfelelő tartálylistát 

tartalmazzák, egyesesetekben a „megjegyzés” oszlopban szerepel az is, ha használton kívül álló 

tartályról van szó, illetve ugyanitt szerepelnek a következő években tervbe vett fejlesztések is. A hibás 

tartályoknál a tartálycserék engedélyezési folyamata elindult, az új tartályok beépítését 2022. március 

végéig tervezik kivitelezni. 

 

• a „technológiai tartályokban” nincs állandóan valamilyen tárolt anyag, hanem általában napi 

használatban állnak (például kiszerelésekor a beérkező tartályautó feltölti az adott technológiai 

tartályt, majd elindul a kiszerelő üzem, és az ideiglenes tárolásra szolgáló technológiai tartályból 

kiszivattyúzzák a tárolt anyagot). 

• a „veszélyes folyadék tárolótartályokban” rövidebb-hosszabb idejű tárolás valósul meg. Ezek 

mind szintjelzővel és túltöltés-gátlóval vannak felszerelve. 
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Technológiai tartályok 

Sor-

szám 

Tartály 

száma 

Térfogat 

m3 
Anyagnév 

Tárolt 

mennyiség 

(liter) 

UN 

szám 

Megjegyzés / 

változás 

1 14/1 10 Toluolos oldószer 7 500 1294  

2 14/2 10 SZM -19°C 9 900 1170  

3 14/3 10 Toluolos oldószer 2 000 1294  

4 14/4 10 Lyukas  1648 csere lesz azonos 

űrtartalommal 

5 14/5 10 SZ.M konc. 0 1170  

6 14/6 10 Reg.izopropanol 9 900 1993  

7 14/7 10 Reg.izopropanol 2 800 1993  

8 14/8 10 Reg.acetonitril 5 700 1648  

9 14/9 10 Reg.acetonitril 9 800 1648  

9 14/10 10 SZ.M konc. 9 900 1170  

10 14/11-1 5 Etil-acetát/izopropanol/etanol 0 1263  

11 14/11-2 5 Etil-acetát/izopropanol/etanol 0 1263  

12 14/12 10 Etil-acetátAceton keverék 9 900 1173  

13 14/13 10 Reg.acetonitril 4 500 1648  

14 14/14 10 Toluolos oldószer 7 500 1294  

15 14/15 8 reg.heptán 6 000 1648  

16 14/16 10 Etil-alkohol/izopropanol 3 100 1173  

17 14/17 10 Folt. Benzines 2 200 1300  

18 14/18 18 Reg.acetonitril 7 600 1648  

19 14/19 10 Denszesz 7 000 1170  

20 14/20 10 Univ. Nitró 8 000 1263  

21 14/21 8 HLB Lakkbenzin 7 500 1263  

22 14/22 10 Univ. Nitró 9 900 1263  

23 14/23 5 Szintetikus 5 000 1300  

24 14/24 10 Univ. Nitró 0 1263  

25 14/25 5 Petróleum 1 000 1300  

26 15/3 20 Etanol 5 600 1170  

27 15/4 20 Etanol reg. 20 000 1170  

28 15/6 50 Etanol reg. 0 1170  

29 16 A/1 25 SZ.M konc. 19 500 1170  

30 16 A/2 25 ETAC (reg.) 0 1173  

31 16 A/3 25 METAC 0 1231  

32 16 A/4 25 SZ.M konc. 22 100 1170  
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Technológiai tartályok 

Sor-

szám 

Tartály 

száma 

Térfogat 

m3 
Anyagnév 

Tárolt 

mennyiség 

(liter) 

UN 

szám 

Megjegyzés / 

változás 

33 36/1 20 Etil-acetát/izopropanol/etanol 13 700 1263  

34 36/2 20 Lyukas 0  csere lesz 

35 36/3 20 Lyukas 0 1090 csere lesz 

36 36/4 20 Lyukas 0 1090 csere lesz 

37 36/5 20 szenny.aceton 17 300 1090  

38 36/6 20 szenny.etanol 12 800 1170  

39 36/7 20 Lyukas 0 1992 csere lesz 

40 36/8 20 Lyukas 0 1992 csere lesz 

41 36/9 20 Lyukas 0  csere lesz 

42 8/1 12 Old.kev. Vizes 6 000 1263  

43 8/2 20 Old.kev. Vizes 0 1263  

44 8/3 3 Old.kev. Vizes 0 1263  

45 8/4 4 Etil-acetát/izopropanol/etanol 0 1263  

46 8/5 5 Etil-acetát/izopropanol/etanol 0 1263  

47 8/6 25 Szennyvíz 18 000   

 Összesen 710  281 700   

27. Táblázat: Technológiai tartályok a Nógrádi Vegyipari Zrt-nél (2021.decemberi. állapot szerint) 

 

Veszélyes folyadék tárolótartályok 

Sor-

szám 

Tartály 

száma 

Térfogat 

m3 
Anyagnév 

Tárolt 

mennyiség 

(liter) 

UN 
Megjegyzés / 

változás 

1 15/2 5,6 Etoxipropanol 800 1987  

2 15/5 8 Aceton oldat 0 1648  

3 16 B/1 20 IPAL 0 1219  

4 16 B/2 20 ETAC 18 000 1173  

5 16 B/3 20 IPAL 4 000 1219  

6 16 B/4 20 Etoxipropanol 0 1987  

7 16 B/5 35 Etanol 19 000 1170  

8 17/1 86 XELLIA etanol szenny. 40 000 1170  

9 17/2 52 MPP etanol szenny. 2 000 1170  

10 17/3 100 Etanol reg. 54 400 1170  

11 17/4 48 HUMÁN etanol szenny. 10 000 1170  
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Veszélyes folyadék tárolótartályok 

Sor-

szám 

Tartály 

száma 

Térfogat 

m3 
Anyagnév 

Tárolt 

mennyiség 

(liter) 

UN 
Megjegyzés / 

változás 

12 17/5 54 TEVA etanol szenny. 53 000 1170  

13 18/1 33 SZ.M konc. 21 000 1170  

14 18/2 33 reg.aceton 0 1090  

15 18/3 33 Solvarex ásványolaj 8 200 3082  

16 18/4 33 PC10 üzemanyagadalék 26 000 3082  

17 18/5 33 PC 32 üzemanyagadalék 27 000 0  

18 18/6 33 PC31D üzemanyagadalék 26 000 0  

19 18/7 33 Den.szesz vízmentes (Alkonek) 28 600 1170  

20 19/1 33 Denszesz 31 000 1170  

21 19/2 33 SZM konc. 33 000 1170  

22 19/3 50 SZM konc. 0 1170  

23 19/4 50 SZM konc. 33 000 1170  

24 20/1 60 Hulladék acetonitril 0 1648  

25 20/2 60 Lyukas elbontva  
csere lesz azonos 

űrtartalommal 

26 34/1 25 Reg.acetonitril 21 500 1648  

27 34/2 20 Reg.acetonitril 0 1648  

28 34/3 25 Etil-acetát/izopropanol/etanol 19 000 1263  

29 34/4 16 Toluolos oldószer 13 000 1294  

30 34/5 16 SZ.M konc. 12 000 1170  

31 34/6 16 SZ.M konc. 16 000 1170  

32 34/7 25 Szenny.hexán 11 000 1209  

33 34/8 25 Szenny.hexán 15 000 1209  

34 34/9 68 SZ.M konc. 3 000 1170  

35 34/10 68 Szennyvíz 0   

36 36/10 20 Lyukas 0  csere lesz 

37 36/11 43 HUMÁN etanol szenny. 500 1170  

38 36/12 60 Lyukas 0  
csere lesz azonos 

űrtartalommal 

39 38/1 50 heptán/aceton keverék 0 1993  

40 38/2 50 Toluol 5 400 1294  

41 38/3 50 Lakkbenzin 16 000 1300  

42 38/4 50 Petroleum 16 000 1300  

43 38/5 50 Spec.benzin 14 500 1300  
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Veszélyes folyadék tárolótartályok 

Sor-

szám 

Tartály 

száma 

Térfogat 

m3 
Anyagnév 

Tárolt 

mennyiség 

(liter) 

UN 
Megjegyzés / 

változás 

44 38/6 50 heptán keverék 1 000 1993  

45 38/7 50 Xilol 12 300 1307  

 Összesen 1 755  611 200   

28. Táblázat: Veszélyes folyadék tárolótartályok a Nógrádi Vegyipari Zrt-nél (2021. decemberi állapot szerint) 

 

2.9.2. Vezetékek 

 

A telephelyen belül szállított nagyszámú (176) anyag közül viszonylag keveset szállítanak 

csővezetékekkel. A többségük tartálykocsis, küldeménydarabos szállítással (raklap, IBC konténer) 

történik; a gázok szállítása pedig palackban. A csővezetékes szállítás a legtöbb esetben DN40 átmérőjű 

csővezetéken történik, amelyek max. nyomása 4 bar. A vezetékek anyaga főleg szénacél, rozsdamentes 

acél, réz, alumínium. A telephely csatornahálózatának részletes leírása az Hiba! A hivatkozási forrás 

nem található. fejezetben található. 

 

2.9.3. Üzemanyag tárolás 

 

A 2.2.8 fejezetben részletezésre került a Nógrádi Vegyipari Zrt. saját járműflottája. Ezek közül csak a 

telephelyen működő 4 db dízel targonca üzemanyag ellátásához szükséges üzemanyag mennyiséget 

szilárd burkolaton található kármentővel ellátott üzemanyagtárolóból vételezik.  

• tárolt anyag: dízel üzemanyag 

• tárolás módja: 200 l-es fémhordó (max 2 db) 

• egyidejűleg tárolt mennyiség: max 400 liter. 

 

A Zrt egyéb járműveit (furgon, személyautó) közúti üzemanyagtöltő állomáson tankolják.  

 

3. Levegővédelem 

 

A jelen felülvizsgálat a vonatkozó jogszabályokat követve, de elsődlegesen a legutóbbi 

környezetvédelmi felülvizsgálat (2016) óta eltelt időszakra összepontosít, mivel a jelenleg hatályos NO-

05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes 

környezethasználati engedély ezen felülvizsgálat alapján került kiadásra. A jogszabályi tartalmi 
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követelmények mellett a hatályos EKH engedély levegővédelem témakörében tett hatósági előírások 

teljesülését is vizsgáljuk. A meglévő engedélyek felsorolása 2.8. fejezetben található. 

 

3.1. Levegőhasználatok és beszívott levegőtisztítása 

 

• szellőztetéshez (elszívások), 

• saját kazánban égéslevegőként, 

• préslevegő (sűrített levegő) hálózathoz. 

 

A legutóbbi felülvizsgálat óta (2016) nem történt változás a Nógrádi Vegyipari Zrt. 

levegőhasználataiban. Az üzemben tiszta tér technológia nincs.  

 

3.2. Levegőterhelést okozó technológiák ismertetése 

 

A Zrt-nél a következő technológiákból kerülhetnek ki légszennyező anyagok a környezeti levegőbe. 

Ezekben nincs változás a legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve EKH engedély óta: 

 

1) vegyi anyag kiszerelés: kiszerelő (helyi elszívások), 

2) technológia: hőenergia ellátás: földgáz üzemű kazánok kéménye, 

3) technológia: (nyomdaipari) festékek gyártása, 

 

A desztillációs műveletek (melyekbe a hulladékhasznosítási, nevezetesen oldószer regenerálási 

műveletek is bele tartoznak) zárt berendezésekben történnek, így ezekből légszennyező anyagok 

kibocsátásával nem kell számolni. A felülvizsgálati időszakban végrehajtott módosításának részletes 

leírása a 2.4 fejezetben található, melyek közül: 

 

• Nincs levegővédelmi relevanciája az egyébként is évek óta használaton kívül álló fűtőolaj 

tartályok tervezett megszüntetésének; valamint a tartályparkokban tervezett, modernebb 

tartályok üzembe állításának egyes meglévő régiek kiváltásával. Ezek víz- és talajvédelmi, 

továbbá havária megelőzés szempontjából (pl. szintjelzők, és túltöltés-gátlók alkalmazása miatt) 

még kedvezőbb megoldást is jelentenek. 

• A kiszerelő egység tervezett modernizációja: a jelenlegi félautomata gép cseréjével optimalizált 

töltés valósul meg, kiszerelési hatékonyság nő, a véletlen elfolyások lehetőségének csökkenése, 

munkakörnyezet levegőminőségének javulása. 
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Desztillációs üzemben végrehajtott technológiai módosítások, a 2.4.2. fejezetben részletesen 

bemutatásra kerülnek. 

 

A végrehajtott technológiai fejlesztések levegővédelmi szempontból lokálisan (a vizsgált telephely 

szintjén) semleges hatásúak, azonban közvetetten, környezeti szempontból jelentős előnyökkel jár. 

A fejlettebb oldószer hasznosító rendszerrel szélesebb körűen képes a Nógrádi Vegyipari Zrt. hulladék 

oldószerből regenerált oldószert előállítani. Ez a megoldás (hasznosítás) számottevően kedvezőbb 

energia- és anyagfelhasználással jár, mint ha alapanyagokból kellene a friss oldószert előállítani. A 

fejlettebb víztelenítő technológiával pedig magasabb feldolgozottság fokú és magasabb hozzáadott 

értéket képviselő termékek jön létre, szintén hulladék oldószerekből. 

 

A levegőterhelő technológiák: 

 

Festékek (nyomdaipari) előállítása: 

a nyomdafesték gyártás során a komponenseket megadott receptura alapján mérik össze. A bemérést 

követően keveréssel homogenizálják az anyagot; a keverés során további adalékanyagok kerülnek a 

festékbe. Ezt követi az ellenőrzés majd a kész festék lefejtése, címkézése. A munkaterület légcseréjét 

helyi elszívás biztosítja. A festék előállító technológiához, annak elszívójához egy pontforrás 

kapcsolódik (kidobó kürtő: P5). 
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Hígító kiszerelő:  

Az ún. kis kiszerelő helyiségben kis térfogatú kereskedelmi csomagolásokba (0,5 litertől, 20 literig) 

fejtnek le tartálykocsiban beérkező, különböző anyagokat: lakkbenzin, nitró hígító, észter hígító, aromás 

hígító, olajfesték hígító, denaturált szesz. A kiszerelő helyiségben lokális elszívók csőcsonkjai a töltő 

gépnél találhatóak, ami által biztosított, hogy a készülékek közvetlen környezetéből ne tudjon az 

elpárolgott anyag nagyobb távolságra eljutni. A kiszerelő technológiához egy pontforrás kapcsolódik 

(kidobó kürtő: P4). 

 

Hőenergia ellátás: 

• VASFA Szolnoki Kazángyártó Zrt. AKM-2/10 kazán (P6): 

Üzembe helyezés éve: 2018 

Égő típusa: Weishaupt WM-G20/3-A gázégő. 

A kazán gőztermelése: 2 t/óra.  

A kazán teljesítménye (Pnévleges): 1320 kW.  

• CALDAIE MELGARI SOH200+ típusú thermoolaj kazán (P7): 

Üzembe helyezés éve: 2019. 

Égő típusa: Weishaupt WG30N/1-C ZM-LN gázégő. 

Elfogadott LAL adatcsomag azonosító: 2856424. 

A kazán teljesítménye (Pnévleges): 240 kW. 

 

A fenti részletezett termoolaj kazán 2019-ben került beépítésre, melyhez kapcsolódóan kiépítették a P7 

jelű, helyhez kötött légszennyező pontforrást. A termoolaj kazán az etanolok víztelenítésének 

technológiájához kapcsolódik. A telepített rendszer egy független, önálló folyamat az etilalkohol vagy 

oldószerek víztelenítésére. A P7 és a P6 jelű pontforrások egymás mellett találhatóak, hatásterületük is 

hasonló. A P7 pontforrás mérését az ENCOTECH Kft. 2019.02.28-án elvégezte, melynek eredményei 

a következő fejezetben bemutatásra kerülnek. A jelen felülvizsgálati időszakban változás történt a 

kazántípusok tekintetében is, melyekre vonatkozó LAL változásbejelentés benyújtásra került OKIR-

rendszerben 2021. 11. 10. napján. Változásbejelentésre vonatkozó adatcsomag azonosító: 3285740 

 

3.3. Légszennyező források és ezek kibocsátásának vizsgálata 

 

Az előző alfejezetben részletezett technológiákhoz pontforrások kapcsolódnak. A legutolsó 

felülvizsgálat óta (2016) 1 db új pontforrás (P7) került kialakításra, mely az előző fejezetrészben 

bemutatásra került. Korábban az üzemben több pontforrás is üzemelt, de ezek száma még a korábbi 

felülvizsgálatot megelőzően – pl. a kiszerelő üzemnél, pontforrás összevonások miatt - a mai szintre 

csökkent. A pontforrások helye a 12.2 fejezetben található helyszínrajzon látható. 
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Pontforrás 

kód* 

Pontforrás 

megnevezése* 

Technológia azonosító 

és megnevezés* 

Pontforrás 

magassága 

Kibocsátó felület 

P4 Hígító kiszerelő III 2.) Szerves hígítók kiszerelése 4,0 m 0,008 m2 

P5 Festék gyártó kürtője 4.) Nyomdaipari festékek gyártása 4,0 m 0,031 m2 

P6 Kazánkémény 5.) Hőtermelés (földgáz) 17,0 m 0,28 m2 

P7 Kazánkémény 5.) Hőtermelés (földgáz) 15,0 m 0,086 m2 

29. Táblázat: A telephelyen található pontforrások 

 

A telephelyen bejelentés köteles diffúz forrás nincs. Ahogy az eddigi leírásból (és a 2.4 fejezetből) 

kiderül, a végrehajtott technológiai módosítások okán negatív hatások nem keletkeztek a 

felülvizsgálattal érintett telephely levegőterheltségében. A 2019-ben telepített új kazán és a hozzátartozó 

P7-es jelű pontforrás a P6 jelű pontforrás mellett található, hatásterületük is hasonló. A telephelyen 

található pontforrások kibocsátásának szükséges mérési gyakoriságát - a 6/2011. (I.14.) VM rendelet és 

az NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes 

környezethasználati engedély előírásai alapján – egységesen a 3.6 fejezetben foglaljuk össze. 

 

3.3.1. 4) technológia: festék gyártó kürtője (P5) kibocsátásai 

 

A jelenlegi felülvizsgálati időszakban (2016-2021), a jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. 

számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 

alapján a P5 forrás emissziómérést 3 alkalommal kellett elvégezni, mivel a tárgyi pontforrás kétévente 

kötelezett a kibocsátásmérésre. 

 

Pontforrás 

jele 
Mérési időpont 

Mérést végző 

szakcég 
Jegyzőkönyvszám 

Mérőlabor 

akkreditációs száma 

P5 2017. március 02. Encotech Kft. 1-80/2017. NAH-1-1201/2015 

P5 2019. február 28. Encotech Kft. 1-89/2019. NAH-1-1201/2015 

P5 2021. február 26. Encotech Kft. 1-70/2021. NAH-1-1201/2019 

30. Táblázat: A P5 jelű pontforrás emissziómérései a felülvizsgálati időszakban (2016-2021) 

 

Az alkalmazandó határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. számú melléklete tartalmazza (általános 

technológiai kibocsátási határértékként), amelyeket a tárgyi mérés során mért érékekkel együtt tüntetünk 

fel a következő táblázatban. Szerves anyag kibocsátásoknál azonos és különböző osztályok összegzett 

mennyiségére is érvényes határérték van, amelyet szintén feltüntettünk, az összegzett kibocsátással 

együtt. 
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Légszennyező 
Szerves anyag 

osztály 

Emisszió 

(kg/h) 

Koncentráció 

(mg/m3) 

Határérték* 

mg/m3** 

Etil-alkohol (2.4) C osztály 0,0710 87,2 150 

Etil-acetát (2.4) C osztály 0,0364 44,7 150 

Etilén-glikol-

monoetil-éter 
(2.4) B osztály <0,0001 <0,014 100 

 Összes C osztály 0,1074 131,9 150 

 
Összes szerves: 

C+B osztály 
~0,1075 ~131,914 150 

Illékony szerves 

oldószerek 
 0,1075 132 150 

31. Táblázat: P5 pontforrás (festékgyártó kürtő) kibocsátásai, az Encotech Kft. 1-80/2017. sz. mérési 

jegyzőkönyve alapján (2017. március 2.) 

 

Légszennyező 
Szerves anyag 

osztály 

Emisszió 

(kg/h) 

Koncentráció 

(mg/m3) 

Határérték* 

mg/m3** 

Etil-alkohol (2.4) C osztály 0,3095 515 150 

Etil-acetát (2.4) C osztály 0,1977 329 150 

Etilén-glikol-

monoetil-éter 
(2.4) B osztály <0,0001 <0,007 100 

 Összes C osztály 0,5073 844 150 

 
Összes szerves: 

C+B osztály 
0,5073 ~844 150 

32. Táblázat: P5 pontforrás (festékgyártó kürtő) kibocsátásai, az Encotech Kft. 1-89/2019. sz. mérési 

jegyzőkönyve alapján (2019. február 28.) 

 

Légszennyező 
Szerves anyag 

osztály 

Emisszió 

(kg/h) 

Koncentráció 

(mg/m3) 

Határérték* 

mg/m3** 

Etanol (2.4) C osztály 0,0615 80,4 150 

Etil-acetát (2.4) C osztály 0,1040 134 150 

Etilén-glikol-

monoetil-éter 
(2.4) B osztály <0,0001 <0,005 100 

 Összes C osztály 0,1655 216 150 

 
Összes szerves: 

C+B osztály 
<0,1656 ~216 150 

33. Táblázat: P5 pontforrás (festékgyártó kürtő) kibocsátásai, az Encotech Kft. 1-70/2021. sz. mérési 

jegyzőkönyve alapján (2021. február 26.) 
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* a kibocsátások és a határérték 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak 

** „C” osztályra a határérték 3 kg/h kibocsátás felett, „B” osztályra a határérték 2 kg/h kibocsátás felett 

alkalmazandó a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.3.1 táblázat szerint. 

 

Megállapítások, megjegyzések:  

 

a táblázat alapján tényleges (mért) légszennyező anyag kibocsátások egyes esetekben meghaladták a 

vonatkozó kibocsátási határértékeket pl.: Etanol (515 mg/m3) és Etil-acetát (329 mg/m3) a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2.3.1. Szerves anyagok táblázata alapján, amennyiben 

az adott légszennyező anyag tömegárama (emisszió értéke) „B” osztályú szerves anyag esetén 2 kg/h 

felett, „C” osztályú szerves anyag esetén 3 kg/h felett vagy ennél nagyobb érték esetén kell a kibocsátási 

határértékeket alkalmazni az alábbi táblázat szerint: 

 

Szerves anyagok 

Osztály Légszennyező anyag tömegárama (kg/h) Kibocsátási határérték (mg/m3) 

A 0,1 vagy ennél nagyobb 20 

B 2 vagy ennél nagyobb 100 

C 3 vagy ennél nagyobb 150 

34. Táblázat: A vizsgált komponensek kibocsátási határértéke a tömegáram függvényében 

 

• az egyes szervesanyag-osztályok 4/2011. (I.14.) VM rendelet szerinti összegzési szabálya 

alapján számított kibocsátások 2019-ben és 2021-ben határérték feletti eredmények jelentkeztek  

 

• azonban a kibocsátás tömegáram alapú (kg/h) nagyságrendjéből megállapítható, hogy 

meglehetősen csekély mértékű. A mért kibocsátási tömegáram több, mint egy nagyságrenddel 

marad alatta VM rendelet szerinti tömegáramnak, amellyel érzékeltethető a csekély léptékű 

kibocsátás, 

• a festékgyártási technológia kibocsátásainak értelmezéséhez célszerű még figyelembe venni a 

forrás igen rövid üzem idejét, azaz a megadott kibocsátások csak igen rövid ideig jelentkeznek, 

melyet az alábbi táblázat szemléltet: 
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P5 2016 2017 2018 2019 2020 

Üzemóra 273 586 552 605 591 

Tényleges 

működési 

idő 

3,12% 6,6% 6,3% 6,9% 6,7% 

35. Táblázat: A P5 pontforrás kibocsátások időtartalma a teljes idő függvényében (1 év ~ 8760 óra) 

 

3.3.2. 2) technológia: szerves hígítók kiszerelése (P4) 

 

A kiszerelő üzemhez 1 db pontforrás (elszívó kürtő) tartozik, mely pontforrás paramétereiben a legutolsó 

felülvizsgálat óta (2016) változás nem történt. A P4 pontforrást a jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-

15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati 

engedély előírásai alapján 5 évente kell emisszióméréssel vizsgálni. P7 pontforrás mérését az 

ENCOTECH Kft. 2018.03.26-án elvégezte. 

 

Légszennyező Szerves anyag osztály 
Emisszió 

(kg/h) 

Koncentráció 

(mg/m3) 

Határérték* 

mg/m3** 

Etanol (2.4) C osztály 0,3136 156 150 

Aceton (2.4) C osztály 0,0876 43,6 150 

Metil-acetát (2.4) C osztály 0,0054 2,67 150 

Etil-acetát (2.4) C osztály 0,0072 3,58 150 

Izo-Butil-Acetát - <0,0001 <0,003 150 

Toluol (2.4) C osztály 0,0087 4,31 150 

Benzin, mint C 

ásványolajból 
(2.4) B osztály 0,0116 5,76 100 

Illékony szerves oldószerek összesen: 0,4342 216 150 

36. Táblázat: P4 pontforrás (Hígító kiszerelő III) kibocsátásai, az Encotech Kft. 1-129/2018. sz. mérési 

jegyzőkönyve alapján (2018. március 26.) 

 

* a kibocsátások és a határérték 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak 

** „C” osztályra a határérték 3 kg/h kibocsátás felett, „B” osztályra a határérték 2 kg/h kibocsátás felett 

alkalmazandó a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.3.1 táblázat szerint. 
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Megállapítások, megjegyzések:  

 

• a táblázat alapján tényleges (mért) légszennyező anyag kibocsátások minden esetben a 

vonatkozó kibocsátási határértékek alatt maradtak, azokat meg sem közelítik, bár a csekély 

tömegáram miatt a határértékek nem is kötelező jelleggel alkalmazandók, 

• az egyes szervesanyag-osztályok 4/2011. (I.14.) VM rendelet szerinti összegzési szabálya 

alapján számított kibocsátások is jelentősen határérték alatt maradtak, 

• hasonlóan a festékgyártáshoz, a kibocsátások tömegárama (kg/h) a kiszerelési technológia 

esetén is igen csekélynek tekinthető: kb. egy nagyságrenddel a VM rendelet küszöbértékek 

alattiak, 

• a forrás üzemideje, a pontforrás kibocsátásának időtartama szintén meglehetősen rövid 

 

P4 2016 2017 2018 2019 2020 

Üzemóra 1669 1766 1812 1693 1900 

Tényleges 

működési 

idő 

19% 20,1% 20,6% 19,3% 21,7% 

37. Táblázat: A P4 pontforrás kibocsátások időtartalma a teljes idő függvényében (1 év ~ 8760 óra) 

 

3.3.3. 5) technológia: hőtermelés (P6 és P7) 

 

A telephelyen működő, 2 db földgáz üzemű gázkazán pontforrását (P6 és P7) ötévente kell 

emisszióméréssel vizsgálni, mely mérések az alábbiak szerint alakultak a felülvizsgálattal érintett 

időszakban: 

 

Pontforrás 

jele 
Mérési időpont 

Mérést végző 

szakcég 
Jegyzőkönyvszám 

Mérőlabor 

akkreditációs száma 

P6 2018. március 26. Encotech Kft. 1-129/2018. NAH-1-1201/2015 

P7 2019. február 28. Encotech Kft. 2-89/2019. NAH-1-1201/2015 

38. Táblázat: A P6 és P7 jelű pontforrások emissziómérései a felülvizsgálati időszakban (2016-2021) 

 

A P6 és P7 pontforrásokra alkalmazandó határértékeket -, mint technológiai kibocsátási határértékeket 

- a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklete tartalmazza. A vonatkozó 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. 

§ (7) szerint „A kizárólag földgázzal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és szilárd anyag 
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mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz 

térfogatárama számítással is meghatározható.” 

 

Pontforrás 

jele 
Légszennyező 

Emisszió 

(kg/h) 

Mért koncentráció 

(mg/m3) 

3% O2 

tartalomra 

vonatkoztatott 

koncentráció 

Határérték* 

mg/m3** 

P6 

Szén-monoxid (CO) 0,0037 2,1 2,4 100 

Nitrogén-oxidok (NOx), mint NO2 0,1048 58,9 66,3 350 

P7 

Szén-monoxid (CO) 0,0023 3,6 14,7 100 

Nitrogén-oxidok (NOx), mint NO2 0,0108 16,8 68,7 350 

39. Táblázat: P6 és P7 pontforrások (hőtermelő kazánok) kibocsátásai az Encotech Kft. 1-129/2018. (P6) és 2-

89/2019. (P7) sz. mérési jegyzőkönyvei alapján 

 

* kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású folyékony vagy 

gázhalmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, motoroktól és gázturbináktól eltérő tüzelőberendezések 

esetében 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

** a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 

53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklete  

 

Megállapítások, megjegyzések:  

 

• a táblázat alapján tényleges (mért) légszennyező anyag kibocsátások minden esetben a 

vonatkozó kibocsátási határértékek alatt maradtak 

 

P6 2016 2017 2018 2019 2020 

Üzemóra 7093 6485 6502 6353 6217 

Tényleges 

működési 

idő 

80,9% 74% 74,2% 72,5% 70,9% 

40. Táblázat: A P6 pontforrás kibocsátások időtartalma a teljes idő függvényében (1 év ~ 8760 óra) 
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3.3.4. Diffúz források és bűzhatás 

 

Diffúz források: 

A telephelyen a bejelentésre kötelezett diffúz forrás nem üzemelt és jelenleg sem üzemel, melyen a 

végrehajtott technológiai változtatások sem módosítottak. Az előző fejezetben részletesen leírt 

elszívások, az elszívó rendszerrel hivatott azt biztosítani, hogy az épületekből diffúz jellegű 

kibocsátások ne történhessenek. A tárolás során minden folyékony halmazállapotú alapanyagot és 

készterméket zárt csomagolásban tárolnak; a szilárd (porszerű) alapanyagokat pedig zárt és fedett 

raktárakban, eredeti csomagolásukban tárolják. Minden folyadékot tartalmazó edényt, tartályt vagy 

üveget, tartalmának kiöntése után vissza kell zárni, és így lehet csak tárolni. 

 

Bűzhatás kérdése: 

A legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat óta (2016) és korábban sem jelentkezett lakossági 

bűzpanasz a Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyi tevékenységével kapcsolatosan. Szaghatása a legtöbb 

terméknek, pontosabban kiszerelésre kerülő anyagnak, desztillációra kerülő hulladéknak 

(oldószereknek), illetve egyes termékeknek (pl. ecetsav) van. Ezek azonban nem tartoznak a kifejezetten 

bűzös anyagok közé (mint amilyen pl. a kén-hidrogén, merkaptánok, stb.). A telephelyi bejárások során 

egyes üzemrészeken lehet némi oldószer szagot, esetleg ecetészter szagot érezni: az átfejtő, a kiszerelő 

szűk környezetében, de a telekhatár közelében már gyakorlatilag egyik irányban sem volt zavaró 

szaghatás érzéklehető. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály munkatársai legutóbb 2019.11.14-én tartottak telephelyi bejárást, melynek jegyzőkönyve 

(NO-05/KVO/1276-1/2019.) szintén tartalmazza, hogy bűzhatás a telephely környezetében nem volt 

tapasztalható, kizárólag a belső üzemrészeken. A 2021.11.04. napján történt IPPC éves ellenőrzés során 

Környezetvédelmi hatóság az NO/KVO/1728-4/2021. számú jegyzőkönyvében bűz/szaghatásokra 

vonatkozó megállapításokat nem tett. 

 

A kiszerelő munkahelyeken elszívás működik, de a kidobó kürtő már elegendő hígulást biztosít, mert 

szaghatás a kürtőből kibocsátását illetően nem volt meghatározható. Magában a kiszerelő épületben, és 

annak szűk környezetében is csak viszonylag kis mértékben. Maguk a desztillációs technológiák zártak, 

így az abban végzett műveletekből szaghatás nem képződhet. A kiszerelőben, a flakonok töltésekor 

elkerülhetetlen, hogy a párolgás következtében kisebb mennyiségű anyag a légtérbe, majd a helyi 

elszívón keresztül a környezeti levegőbe távozzon. Ez azonban kis mennyiség, mivel a flakonok töltése 

úgy van kialakítva, hogy a párolgási veszteség a lehető legkisebb legyen; továbbá a kürtőn keresztüli 

hígulás megakadályozza a zavaró szaghatás kialakulását. 
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Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a jelenlegi üzem, illetve annak elődje már közel 100 éve kezdte 

meg működését jelenlegi helyén, mindvégig vegyipari tevékenységet folytatva, amelyet a település – a 

településszabályozási eszközök helytelen alkalmazása miatt – északi oldalról túlzottan megközelített. 

 

3.3.5. Hűtőgépek, hűtőközegek és szabályozott anyagok használata 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén 2019-ben került telepítésre a glikolkörös hűtési rendszer részeként 

az új Thermocold Domino 1150Z C típusú kültéri hűtőegység a kapcsolódó tartállyal (berendezés leírása 

a mellékletlistában megtalálható) az alábbi paraméterekkel: 

 

Alkalmazási 

terület 

Klímagáz Klímagáz 

töltet 

GWP Széndioxid 

egyenérték 

Szivárgásvizsgálat 

érvényessége 

Technológiai 

hűtőberendezés 
R-410A 17 kg 2088 35,4t 2022.04.19. 

41. Táblázat: A hűtőberendezés adatai 

 

A legutóbbi szivárgásvizsgálatot megrendelés alapján a REGALE Energy Zrt. végezte 2021.04.19. 

napján. A hűtőberendezés a kapartfalú desztillátor berendezés és az ahhoz kapcsolódó bepárló hűtését 

szolgálja. Található még a telephelyen kisméretű klímaberendezés az iroda hűtésére, de ebben nincs 

bejelentés köteles mennyiségű hűtőközeg.  

 

3.4. Kapcsolódó szállítás és közlekedés mértéke, levegőterhelése 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. saját járműflottája minimális, mindössze 4 db dízel üzemű targoncából áll 

(bérelt). A telephelyen parkoló dolgozói személygépjárművek számában általános értéket nem lehet 

megállapítani, ugyanis munkakörtől függően változik a telephelyen tartózkodás. Napi átlagban 7-8 

személygépkocsi parkolásával lehet kalkulálni. Az üzem anyagforgalmát 2.6.1 fejezetben bemutattuk. 

Ebből is látható, hogy – egy vegyipari üzem léptékében - viszonylag csekély mértékű az 

anyagforgalomhoz, és ebből fakadóan a kapcsolódó forgalom mértéke is meglehetősen kicsi. Minden 

anyag, hulladék és termék közúti szállítással kerül a telephelyre, vagy hagyja el azt. A telephely mellett 

húzódó vasútvonal már az előző felülvizsgálatok idején is használaton kívül volt. 
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Jármű kategória Forgalom Időszak 

I. kategória: személyautók 8-10 jármű/nap 6 – 20 óra között 

II. kategória: kisteherautó, furgon (3,5 - 7,5 tonnás) 3-4 jármű/nap 6 – 16 óra között  

(a raktár nyitvatartásához 

igazodva) 
III. kategória: teherautó (>7,5 tonna): tartálykocsi, kamion 1-2 jármű/nap 

42. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. vizsgált telephelyének működéséhez kapcsolódó forgalom 

 

A forgalom mértékében nincs érzékelhető mértékű változás a legutóbbi környezetvédelmi 

felülvizsgálatkor tapasztalt állapothoz képest. A forgalom a 0 fejezetben leírt, egyetlen útvonalon tud 

megvalósulni Tolmácson. Ilyen csekély forgalomra felesleges az ismert közlekedési fajlagosok alapján 

légszennyező anyag (g/nap) kibocsátást számolni, mert egyrészről ez és az általa okozott hatás igen 

kicsi, másrészről a kistelepülés alapterheltsége eleve igen alacsony. A belső anyagmozgatás 

dízeltargoncákkal, és elektromos békával, vagy esetleg kézi erővel történik. Az anyagok, hulladékok – 

igen jelentős része – folyékony halmazállapotú, így - mozgatásuk jelentős hányadban csővezetékes 

szállítással történik. Egyszerre ritkán használják a dízel targoncákat, de a telephely kiterjedése és 

elhelyezkedése miatt a dízel targoncák levegőterhelő hatása elhanyagolható. 

 

3.5. Terjedésszámítás, hatásterület, védelmi övezet 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23) kormányrendelet 2. § (14) pontja alapján: 

„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” 

 

Ahogy a technológiát leíró fejezetben említésre került, a legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat óta 

termoolaj kazán 2019-ben került beépítésre, melyhez kapcsolódóan kiépítették a P7 jelű, helyhez kötött 

légszennyező pontforrást, a 2016-os felülvizsgálat idején meglévő pontforrások közül a P6-os 

pontforráshoz új kazán került beépítésre, mely a 3.2. fejezetben bemutatásra került. A 

terjedésmodellezés eredménye a következő táblázatban látható; részletes számítási adatok és a módszer 

leírása a 3.2 mellékletben található. A számítások alapján, és a források egymáshoz közeli 

elhelyezkedése miatt a vizsgált üzem levegővédelmi hatásterülete a P6 (kazán kémény) köré írható 

r=161 m sugarú körön belül található, amely magába foglalja a másik három, kisebb forrás 

hatásterületét is. A hatásterület térképi bemutatása a  fejezetben található, egyesített hatásterület 

ábrán látható. 
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Légszenny. 

anyag 

1 órás 

tervezési 

irányértékek 

(µg/m3) 

A 

határértékek 

10%-a 

(µg/m3) 

Hatásterület 

„C” feltétel 

Kialakuló 

max. konc.  

távolsága 

(m) 

Max. 

koncentráció 

növekmény 

(μg/m3) 

Max. 

növekmény 

aránya a 

hat. 

értékhez 

P6-P7 

Nitrogén-

oxidok 

(NOx) 

200 20 161 101 2,88 1,44% 

P6-P7 

Szén-

monoxid 

(CO) 

10 000 1 000 161 101 0,15 0,0015% 

P4 Toluol 600 60 37 23 2,21 0,37% 

P4-P5 Etil-

alkohol 
5000 500 28 18 136 2,72% 

P4 Aceton 350 35 37 23 22,2 6,34% 

P4 Metil-

acetát 
70 7 36 23 1,37 1,96% 

P4-P5 Etil-

acetát 
100 10 28 18 40,6 40,6% 

P4 Benzin 5000 500 37 23 2,94 0,06% 

P5 Etil-

glikol-

monoetil-

éter 

50 20 17 11 0,0755 0,15% 

43. Táblázat: 1 órás légszennyezettségi határértékek 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapján, valamint a 

terjedésszámítás és hatásterület meghatározás eredményei 
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P4 P5 

Szennyező 

komponens 

Levegőterheltségi 

érték (µg/m3) ** 
Szennyező komponens 

Levegőterheltségi 

érték (µg/m3) ** 

Aceton 15** Etil-acetát 15 

Benzin 10 Etil-alkohol 15 

Etil-acetát 15 Etil-glikol-monoetil-éter 10 

Etil-alkohol 15 P6 - P7 

Izo-butil-acetát 15 Szennyező komponens 
Levegőterheltségi 

érték (µg/m3) * 

Metil-acetát 15 Nitrogén oxidok 26 

Toluol 15 Szén-monoxid 472 

44. Táblázat: Alap levegőterheltségi értékek 

 

*Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat - VÁC (2020. évi átlag levegőterheség) 

**4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti légszennyezettségi határértékek 10%-a 

 

Pontforrás 

jele 
Jegyzőkönyv száma Mérési időpont 

Mérést végző 

szakcég 

P4 2018. március 26. 1-129/2018. Encotech Kft. 

P5 2021. február 26. 1-70/2021. Encotech Kft. 

P6 2018. március 26. 1-129/2018. Encotech Kft. 

P7 2019. február 28. 2-89/2019. Encotech Kft. 

45. Táblázat: A hatástávolság számítás során felhasznált adatok forrásai 

 

A terjedésszámítási táblázat eredményeiből látható, hogy a kialakuló koncentráció növekmények 

alacsonynak mondhatóak: a vonatkozó határértékek mindössze ~0,015-40,6%-át teszik ki. Az 

alapszennyezettséget is figyelembe véve a levegőterheltségi szint egészségügyi határértéke alattiak. A 

Nógrádi Vegyipari Zrt vizsgált telephelyének működése csak igen kismértékű hatást gyakorol a helyi 

levegőminőségre. 

 

Védelmi övezet kérdése: védelmi övezetet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) 

kormányrendelet alapján csak új, bűzt kibocsátó légszennyező forrásokra kell kialakítani. A Nógrádi 

Vegyipari Zrt.-nek korábban sem lett előírva védelmi övezet kialakítása és a jelenlegi jogszabályok 

szerint sem szükséges (és nem is lehetséges), de bűzkibocsátás nem is jellemző levegőterhelő 

hatótényezője az üzem működésének. 
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7. Ábra: Aceton hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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8. Ábra: Benzin hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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9. Ábra: Metil-Acetát hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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10. Ábra: Etil-Acetát hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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11. Ábra: Etil-alkohol hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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12. Ábra: Toluol hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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13. Ábra: Etil-glikol-monoetil-éter hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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14. Ábra: Szén-monoxid hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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15. Ábra: Nitrogén-oxidok (NOx mint NO2) hatásterület/terjedésszámítási eredményei 
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3.6. Kibocsátások ellenőrzése és levegővédelemi utasítások, intézkedések 

 

A hőtermelési technológiák esetében kibocsátási határértékeket tartalmazó a 140 kWth és annál 

nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM 

rendelet 8. § (2) a), b) és c) pontja alapján: 

 

„az 1 MWth-nál kisebb tüzelőberendezések esetében ötévente legalább egyszer” 

„az 1 MWth és annál nagyobb, de 15 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében háromévente legalább egyszer” 

„a 15 MWth-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében 

évente legalább egyszer kell elvégezni” 

 

A jelenleg működő 2 db kazán csak 0,24 és 1,32 MWth teljesítményű, ezért kibocsátás-mérését – ahogy 

a szerves anyagokat kibocsátó pontforrásokét is – a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 14. melléklete szerint kell majd végezni, akkreditált 

mérőszervezettel, következő táblázat szerint. 

 

Forrás Mérés  

jellege 

Mérés gyakorisága Következő mérés 

P4 (Hígító kiszerelő III)  5 évente 2023. március 31. előtt 

P5 Festékgyártó kürtője időszakos 2 évente 2023. március 31. előtt 

P6 Kazánkémény  5 évente 2023. március 31. előtt 

P7 Kazánkémény  5 évente 2024. március 31. előtt 

46. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. levegős pontforrásainak mérési rendje 

 

Levegővédelmi utasítások, intézkedési terv: a Nógrádi Vegyipari Zrt. külön, önálló levegővédelmi 

utasítással nem rendelkezik. A karbantartási utasítások (pl. kazán karbantartására), illetve egy 

technológiák munkautasításai (pl. kiszerelő üzemeltetése) a szükséges mértékig tartalmazzák a 

levegővédelmi intézkedéseket. Az EKH engedély és egyéb hatósági határozatok alapján a 

Környezetvédelmi Megbízott vezeti a telephely levegőterhelő forrásainak listáját, a mérési 

követelményeiket, adatszolgáltatási követelményeket és határidőket. 
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3.7. Háttérszennyezettség és a levegőkörnyezetet érintő hatások értékelése 

 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak (OLM) legközelebbi automata mérőállomása csak 

Vácon található, ami ~15 km-re helyezkedik el (és városi hátteret mérő állomás), illetve még távolabb 

Salgótarjánban található. Távolságuk és a mérőállomások jellege miatt ezek adatai csak nagyon 

feltételesen (legfeljebb orientáló jelleggel) elfogadhatónak a Tolmács környéki levegőminőségre. Az 

OLM manuális mérései szintén csak távolabb és városias háttérre vonatkozóan érhetőek el. Szén-

monoxid és Nitrogén-oxidok tekintetében terjedés/hatásterület számítás során a Váci automata 

mérőállomás 2020. évi átlag levegőterheltségi értékével kalkuláltunk, azonban a kedvezőbb területi 

levegőminőségi értékek okán, kijelenthető a kapott értékhez képest a valóságban kedvezőbb 

hatásterületi mutatók jelentkezhetnek. A többi komponens tekintetében a vonatkozó jogszabályban 

meghatározott határértékek 10%-ának vettük a kalkulációk során alkalmazott levegőterheltségi 

értékeket. 

 

 Kén- 

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 

Benzol Ózon 

(talajköz.) 

Tolmács  

(10. légszenny. zóna) F F F E F O-I 

47. Táblázat: A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú 

melléklete alapján 

 

A fentiek adatok alapján megállapítható, hogy az üzem környezete levegőminőség tekintetében kevéssé 

terhelt, jó levegőminőségű területek közé tartozik. Az „F” besorolás a legalacsonyabb 

háttérszennyezettséget jelenti, míg az „E” a második legalacsonyabbat. A környéken az egyéb ipari 

aktivitás elhanyagolható, a közlekedés kevéssé intenzív. Azonos vagy hasonló levegőterhelési hatással 

járó tevékenységet a telephely környezetében nem folytatnak. A kibocsátásra kerülő szerves anyagok, 

valamint NOx és CO esetében a légszennyezettség növekmény általában alacsony (kivétel, az Etil-acetát, 

ahol ~40%) a vonatozó tervezési irányértékhez képest. Tekintve, hogy ezen légszennyező anyagok 

esetében a tervezési irányérték max. 40%-ával számolhatunk, mint becsült alapterheltséggel, így 

gyakorlatilag ezeket sem befolyásolják érdemi mértében a Nógrádi Vegyipari Zrt. kibocsátásai. A 

számított hatásterület alapján, a kazán kéménytől számítva 161 m távolságon (2016-os felülvizsgálat 

során 169 m) túl az üzem levegőterhelő hatása alig kimutatható. Az előző felülvizsgálat óta eltelt 

időszakban légszennyezési bírság fizetésére nem volt kötelezett a Nógrádi Vegyipari Zrt. A telephelyről 

származó kibocsátások légszennyező hatásának és a terület alap-szennyezettségének együttes 

figyelembevételével is a kialakuló összes légszennyező anyag koncentráció alacsonyabb, mint a 

vonatkozó légszennyezettségi határérték vagy irányérték. 
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4. Zaj és rezgés 

 

A környezetvédelmi felülvizsgálat során bemutatjuk az üzem működésével és a telephelyi 

tevékenységgel összefüggő zajhelyzetet a zajforrások jellemzői, a környezetben okozott zajterhelés és a 

zajhatásterület, a rezgéshatás, valamint a külön jogszabályban meghatározott határértékek 

figyelembevételével. Meghatározzuk és értékeljük az üzemi tevékenységtől és a tevékenységhez 

kapcsolódó szállítási forgalomtól származó zajterhelést. A hatásterületet a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-ban és 7. §-ban foglaltak 

szerint vizsgáljuk. 

 

4.1. Vizsgálatnál alkalmazott előírások 

 

Üzemi tevékenység zajszempontú értékelésének keretszabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben 

foglalt előírások tartalmazzák, a hatásterület kiterjedését ennek figyelembevételével vizsgáljuk. A zaj 

ellen védendő területekre és épületekre meghatározott zaj- és rezgésterhelési határértékeket a környezeti 

zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet tartalmazza. A követelmények ellenőrzéséhez − ennek keretében a zajkibocsátási határértékek 

meghatározásához − és a területi adottságok szerinti alkalmazásához a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendeletben találhatók előírások. A zajkibocsátási határértékek vonatkozásában az MSZ 18150-

1: 1998 magyar szabványban a 100 m-nél nagyobb távolságban elhelyezkedő védendő területekre 

meghatározott módszert is figyelembe vettük. A kapcsolódó szállítási tevékenység hatásterületét a 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-a szerint vizsgáljuk, az átlagos napi forgalom alapján 

meghatározzuk a közlekedési zajterhelést, amit minősítünk az előírt határértékek figyelembevételével. 

A követelményeket az építési övezeti és az övezeti kategóriák alapján határozzuk meg. A vizsgálatnál 

alkalmazott jogszabályokat és műszaki előírásokat a következő táblázatban foglaljuk össze. 

 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM e. 

r. 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

MSZ 18150-1: 1998 magyar sz. A környezeti zaj vizsgálata és értékelése 

2/2003. (II. 13.) önkormányzati 

rendelete 

a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről 

48. Táblázat: Zajvizsgálatnál alkalmazott jogszabályok és műszaki előírások 



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 79 

4.2. Vizsgálati módszer 

 

A felülvizsgálat a következő tevékenységekre terjed ki: 

 

• működő üzem és telephelyi tevékenység; 

• tevékenységhez kapcsolódó szállítások. 

 

A meglévő és már régóta működő üzem esetében a zajkibocsátást és a környezetben fellépő zajterhelést 

műszeres helyszíni hangnyomásszint mérés alapján határoztuk meg. A műszeres hangnyomásszint 

mérés, valamint a mérési adatok feldolgozásának módszere megfelel az MSZ 18150-1: 1998 

szabványban meghatározott vizsgálati eljárásnak. A kapcsolódó szállítási forgalomtól származó zaj 

bemutatása céljából az LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszintet határoztuk meg, amit 

az utak mentén dref = 7,5 m vonatkoztatási távolságra vizsgáltunk a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 

rendeletben meghatározott vizsgálati módszer szerint. A vizsgálati pont magassága 1,2 m. Az akusztikai 

érdességi kategóriát és az útburkolat miatti korrekciót az utak kiépítettsége és műszaki állapota, illetve 

a kopóréteg alapján vettük figyelembe. A mértékadó sebesség megfelel a közúti közlekedés szabályairól 

szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben előírtaknak, és a helyszíni 

forgalomszabályozásnak. A megítélési idő TM = 16 óra nappal, TM = 8 óra éjjel. 

 

4.3. Vizsgált üzem környezete 

 

A felülvizsgált üzem a Tolmács, Arany János utca 2. szám és a 313 hrsz. alatt, építési övezet szerint 

„Gip” ipari és gazdasági területen helyezkedik el. A telephelyet északi oldalon a Szabadság utca, nyugati 

oldalon a 315/1 hrsz. alatti települési út, déli oldalon egy üzemen kívül helyezett közforgalmú vasút 

pályatest és a vasút túloldalán külterületi ingatlan, keleti oldalon az Arany János utca határolja. Zaj ellen 

védendő övezet kettő irányban, északi oldalon a Szabadság utca, déli oldalon a Füvellő utca mentén 

található. A vizsgált üzemet zajszempontú áttekintő helyszínrajzát a Z1. ábra szemlélteti. 
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16. Ábra: Vizsgált üzem elhelyezkedése és tágabb környezete 

 

A felülvizsgált üzem főbejárata az Arany János utca 2. szám alatt található. A délnyugati és az 

északkeleti telekoldalakon is működik egy-egy kapu, ahol tehergépjármű beléptetés történik. Az üzem 

közvetlen környezete a zaj ellen védendő épületekkel a 17. ábrán látható. 

 

 

17. Ábra: Vizsgált üzem közvetlen környezte a zaj ellen védendő épületekkel 
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Az üzem környezete: 

 

1. Arany János utca 2. szám alatti bejárattal és a délkeleti telekoldallal szemben az Arany János 

utca 1. szám és 347 hrsz. alatti ingatlanon a Gránit-Ex Lakatos- és Forgácsolóipari Kft. 

telephelye működik „Gksz” gazdasági kereskedelmi és szolgáltató építési övezetben. A 

telephelyi tevékenység vibrációs csiszológépek, vibrációs sorjázó berendezések, koptató 

centrifugák, koptató vályúk gyártása, lakatos és forgácsoló ipari termékek előállítása. A 

telephelyi tevékenységnek zárt műhelyépület és a műhely melletti szabad térfelület ad helyet. A 

szabadban megfigyeléseink szerint csak időnként és rövid ideig történik munkavégzés. A 

Gránit-Ex Kft. túloldalán, az Arany János utca mellett a Szentiványi kastély épülete és a hozzá 

tartozó park helyezkedik el. A 346 hrsz. alatti telek beépítetlen. A kastély északi oldalán a 349/3 

hrsz. alatt sportpálya található kisebb épületekkel, melyek a sportpályához kapcsolódó 

funkcióknak adnak helyet. Északkeleti irányban az arany János utca túloldalán, illetve az Arany 

János utca, Béke utca és Szent Lőrinc utca által határolt területen, a Gránit-Ex Kft. északi 

oldalán „Gip” gazdasági ipari terület található kisebb telephelyekkel.  

 

2. A vizsgált üzem Szabadság utcai telekoldalával szemben „Lf” falusias lakóterület található 

földszintes lakóházakkal, a lakóépületek között a funkciónak megfelelően nagy kiterjedésű 

kertekkel. A Szabadság utcai lakóterület kertkapcsolattal csatlakozik a Béke utcai 

lakóterülethez, illetve átjárásra ad lehetőséget a 329 hrsz. alatti ingatlan. 

 

A vizsgált üzemmel szemben található zaj ellen védendő terület: 

• Szabadság utca 1/a-21. és 23-45. szám alatti lakóházak. 

 

A vizsgált üzemmel szemben, de távolabb található zaj ellen védendő terület: 

• Arany János utca 4-6., Béke utca 4-22. és 24-38. szám alatti lakóházak.  

 

3. Északnyugati üzemi telekhatárral szemben „Lf” falusias lakóterület található, ahol jelenleg 

nincs lakóház, a terület jövőbeni lakóterületi fejlesztés céljából kapott lakóterületi besorolást. 

Ebben az irányban zaj ellen védendő épület nincs. 

 

4. Déli és délnyugati üzemi telekhatárt közforgalmi vasútvonal határolja, ami jelenleg nem 

üzemel. Mellette az üzem 5. számú kapujához vezető út található. Az üzem határával szemben 

külterületi ingatlanok, állattartás céljára hasznosított üzemi terület, valamint „EV” besorolású 

véderdő húzódik. Távolabb, a Füvellő utca mentén helyezkednek el kertes lakóházak „Lf” 

falusias lakóterületen. A Füvellő utca nyugati végén „Üü” üdülőházas terület található. 
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A vizsgált üzemmel szemben elhelyezkedő zaj ellen védendő terület: 

• Füvellő utca 1-23. és 25-47. szám alatti lakóházak; 

• Füvellő utca 0209-0214 hrsz. és 0203/1-0207 hrsz. alatti üdülőterület. 

•  

A vizsgált üzem környezetében az építési övezeti kategóriákat és a területhasználati funkciókat tekintve 

a felülvizsgált időszakban nem történt olyan változás, ami a korábbiakban meghatározott zajkibocsátási 

határértékek felülvizsgálatát tenné szükségessé. Az építési övezeteket a 18. ábra szemlélteti 

 

 

18. Ábra: Építési övezetek a felülvizsgált üzem környezetében 

 

4.4. Zaj elleni védelem követelményei, határértékek 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. mellékletében előírt üzemi zajterhelési határértékeket a Nógrádi Vegyipari Zrt. 

Tolmács, Arany János utca 2. szám és 313 hrsz. alatti telephelye vonatkozásában a Z2. táblázatban 

foglaltuk össze. 
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Zaj ellen védendő terület 
Határérték szerinti 

övezet 

Határérték, LTH 

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 

Szabadság utca 1/a-21. és 23-45. szám 

alatti lakóházak 
Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

Arany János utca 4-6., valamint Béke 

utca 4-22. és 24-38. szám alatti 

lakóházak 

Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

Füvellő utca 1-23. és 25-47. szám 

alatti lakóházak 
Falusias lakóterület 50 dB 40 dB 

Füvellő utca 0209-0214 hrsz. és 

0203/1-0207 hrsz. alatti üdülőterület 
Üdülőterület 45 dB 35 dB 

49. Táblázat: Zajterhelési határértékek az üzem környezetében 

 

Közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit zaj ellen védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. Az egységes környezethasználati 

engedély vonatkozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a)-b) pontok alapján a 

vizsgált útszakasz a 12121 Tolmács bekötőút, amely az országos közúthálózatba tartozó bekötőút. A 

zajterhelési határértékek a vizsgált üzem megközelítési útvonalát tekintve az 50. táblázatban láthatóak. 

 

Zaj ellen védendő 

épületek 

Zajterhelési határértékek, LTH,kö. 

Nappal (6-22 óra) Éjjel (22-6 óra) 

Falusias lakóterületeken 60 dB 50 dB 

Településközpont vegyes területen 65 dB 55 dB 

Gazdasági területen 65 dB 55 dB 

50. Táblázat: Közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a megközelítési útvonal mentén 

 

A területi környezetvédelmi hatóság a felülvizsgált egységes környezethasználati engedély „Z” 

mellékletében határozta meg az üzem zajkibocsátási határértékeit. Jelen vizsgálat keretében helyszíni 

mérések alapján ellenőriztük az üzem zajkibocsátását és a zajhatásterület kiterjedését. 

 

4.5. Vizsgált környezeti zajforrás 

 

A vizsgált környezeti zajforrás a Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács, Arany János utca 2. szám és 313 hrsz. 

alatti üzeme, amely egyéb vegyi termékek gyártása és szerves vegyi alapanyagok gyártása 

tevékenységeknek ad helyet. Az üzem környezeti zajforrásai a termelőtevékenységek, illetve a 

termeléshez kapcsolódó kiszolgáló berendezések, valamint az anyagmozgatásnál és a szállításnál a 

szabadban üzemelő eszközök és járművek. 
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4.5.1. Üzem felépítése a technológia szerint:  

 

Kondenzációs desztilláló berendezések, folyamatos üzemű komplett kondenzációs desztilláló 

berendezés, homogenizáló berendezések, levegő előkészítő berendezések, tartálypark a tartályokkal és 

a szivattyúkkal, kiszerelő üzemrész, laboratórium; festékkeverő berendezés, fagyálló kiszerelő 

üzemrész, kazánház, kiszerelő helyiségek hőlégbefúvói, szennyvíz levegőztető Roots-fúvó (különleges 

fogazatú, térfogat kiszorítás elvén működő fogaskerék-szivattyú), hűtőtorony szabadban telepítve, 

sűrített levegő kompresszor épületben telepítve. A kiszerelő üzemrészben helyi elszívás működik a 

munkaállásoknál felszabaduló oldószergőzök elszívása érdekében. Minden munkaállás fölött elszívó 

ernyő található, amelyek légcsatornával a központi légtechnikai rendszerhez csatlakoznak. A kiszerelő 

üzemrész külső homlokzatán elszívó ventilátorok a leválasztóhoz juttatják a szennyezett levegőt. A 

ventilátorok a belső telephelyi terület felé néző homlokzaton, féltető alatt kaptak helyet. A kiszerelő 

üzemrészben a fűtést termoventilátorok biztosítják, amelyek a központi kazánházból kapják a fűtési 

melegvizet. A funkcióból eredően csak télen működnek. A sűrített levegő kompresszor önálló gépészeti 

helyiségben található. A kompresszorhelyiség az üzem északkeleti, Szabadság utcával párhuzamos 

telekhatára mellett helyezkedik el téglafalazatú épületben. Tetőzete hullámpala. A csavarkompresszor 

hűtése érdekében a helyiségből a tető fölé vezetett, szabad légáramlást biztosító kürtő található a tetőn. 

A helyiség zárt bejárati ajtóval rendelkezik. Mivel itt nincs munkavégzés, illetve a berendezés hűtése a 

kürtőn keresztül megoldott, az ajtó folyamatos zárása biztosított. A tartályparkhoz tartozó szivattyúk 

üzemvitele a telephelyi területen észlelhető folyamatos, állandó zajt okoz. A szennyvíztisztító Roots-

fúvó a beindításakor, illetve 13.00-14.00 óra közötti időszakban, a nagyobb mennyiségű szennyvíz 

keletkezésekor (műszak végén) okoz észlelhető környezeti zajt. A telephely zajkibocsátása 

szempontjából meghatározó üzemi zajforrások elhelyezkedését a 19. ábrán szemléltetjük. 

 

 

19. Ábra: A telephelyi zajforrások elhelyezkedése 
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4.5.2. Változások az előző felülvizsgálat óta: 

 

• a központi kazánházban a pakura kazán megszűnt, egy új AKH-2/10 EU gőzkazán beépítésére 

került sor Weishaupt WM-G30/3-A gázégővel. Tüzelőanyag földgáz. 

• a központi kazánházban új CALDAIE MELGARI SOH200+ típusú thermoolaj kazán létesült; 

• a glikolkörös hűtési rendszer részeként új Thermocold Domino 1150Z C típusú kültéri 

hűtőegység létesült a kapcsolódó tartállyal a kazánház és a technológiai épület között, amely a 

talajszinten kapott helyet; 

• új kapartfalu vákuumos desztilláló; 

• zeolitos sűrítő berendezés vákuumszivattyú; 

• OFRU ASC 1500 keverőműves lepárló  

• a kompresszorhelyiségben kettő új GANZAIR ER30C kompresszor létesült a régi berendezések 

elbontásával, hangteljesítményszint LW = 74 dB. 

 

A központi kazánházban létesített új kazánok és az új kompresszorok szokásos üzemvitel szerint 

üzemelnek. Az új technológiai berendezések és az új kültéri hűtőegység még nem üzemel folyamatosan, 

2021-ben az üzemidő 6 hét volt. A jövőben ezeknél a berendezéseknél is a folyamatos üzemvitel a cél, 

ami kapcsolódik a zeolitos rendszer használatához. Az üzemben műszakonként, illetve nappal és éjjel 

működnek a zajforrások a technológiának és a termelőtevékenységnek megfelelően. Az egyes 

műszakokban üzemelő zajforrásokat az 51. táblázatban foglaltuk össze. 

 

Zajforrás, üzemrész Időszak, műszak 

Desztilláció berendezései, kiszerelő üzemrész, raktár, 

TMK műhely, adminisztráció, anyagmozgatás, be- és 

kiszállítás 

 

06.00 - 14.00 óra között 

Desztilláció berendezései, raktár, anyagmozgatás, be- és 

kiszállítás 

14.00 - 22.00 óra között 

Desztilláció berendezései 22.00 - 06.00 óra között 

51. Táblázat: Műszakonként működő zajforrások 

 

Az anyagmozgatás 4 db dízel üzemű targoncával és kézi rakodással történik. A szállítójárművek 

beállnak a rakodótérre, a ki- és berakodás itt történi meg. A rakodótérre a raktárakból targonca szállítja 

a terméket. Az alapanyag beszállítása a 3. számú kapun keresztül történik, ahol az érkező járművek 99 

%-át érkeztetik a telephelyre. Eseti jelleggel a 7. számú kapun keresztül érkezik szállítójármű. 

Kiszállításra az 1. számú kapun kerül sor. A járművek az Arany János utcán és a Szent Lőrinc úton 



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 86 

keresztül a 12121 Tolmács bekötőúton haladva hagyják el az üzemet, illetve beszállításkor is ezt az 

útvonalat veszik igénybe. Az üzemhez kapcsolódó forgalmat a Z5. táblázatban összegezzük. 

 

Akusztikai járműkategória Forgalom Időszak 

I. kategória: személyautók 8-10 jármű/nap 6 – 20 óra között 

II. kategória: kisteherautó, furgon 

(3,5 - 7,5 tonnás) 

3-4 jármű/nap 6 – 16 óra között 

III. kategória: teherautó 

(>7,5 tonna): tartálykocsi, kamion 

3-4 jármű/nap (a raktárhoz igazodva) 

52. Táblázat: Az üzemhez kapcsolódó forgalom 

 

Az üzem megközelítése a 12121 tolmács bekötőúton történik. Az út besorolása 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete alapján országos közúthálózatba tartozó bekötőút. 

A zaj ellen védendő területeket érintő települési átkelési szakaszon az előírt haladási sebesség 

személygépjárművek számára 50 km/h, tehergépjárművek számára 40 km/h. 

 

Az útburkolat jellemzői: 

• 4 évesnél régebbi vékonyaszfalt; 

• Érdességi kategória: B, a korrekció értéke K = 0,29 dB. 

 

 

20. Ábra: Az üzem közúton történő megközelítése 
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4.6. Zajkibocsátás vizsgálata 

 

A vizsgált üzemtől származó zajkibocsátás és a környezetben okozott zajterhelés ellenőrző vizsgálata 

céljából helyszíni műszeres méréseket végeztünk a telephely környezetében. A helyszíni műszeres 

hangnyomásszint mérésre a folyamatos üzemvitelre figyelemmel nappal és éjjel került sor. 

 

A zajvizsgálat célja: a Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács, Arany János utca 2. szám és 313 hrsz. alatti 

telephelyétől származó zaj ellenőrző mérése, a zajkibocsátás és a környezetben okozott zajterhelés 

értékelése a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletben szereplő követelmények figyelembevételével, valamint a területi 

környezetvédelmi hatóság által előírt zajkibocsátási határértékekre tekintettel. A környezetben okozott 

zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zaj ellen védendő 

területeken, a zaj ellen védendő épülethomlokzatok előtt kimutatható LAM megítélési szint. Az LAM 

megítélési szint és a vizsgálati eredmény (E) meghatározása, valamint az LTH zajterhelési 

követelményérték és az LAM megítélési szint összevetésével a vizsgálat eredményének értékelése az 

MSZ 18150-1: 1998 magyar szabvány 5.5. bekezdése szerint történik. Esetünkben a zaj ellen védendő 

terület, illetve a mérési pontok zajforrástól mért távolsága 100 m-nél nagyobb, a megfelelőség feltétele, 

hogy E < K-1. Az (E) a vizsgálati eredmény, a (K) a zajvédelmi követelményérték. Az üzem működése 

nem felel meg, ha E > K+1. Nem minősíthető az eredmény, ha K-1 ≤ E ≤ K+1, ekkor újabb vizsgálatot 

kell végezni.  

 

4.6.1. A zajvizsgálat helye, időpontja, meterológiai tényezők 

 

Zajvizsgálat helye: 

A zajvizsgálat helye az üzemének környezete, valamint az üzemhez legközelebb elhelyezkedő 

lakókörnyezet. A helyszíni műszeres zajméréseket az üzem környezetében a zaj ellen védendő 

területeken, és a környezeti zajforrás hatásterületén végeztük. 

 

Nap Időpont Napszak Elvégzett feladat 

2021. december 01. 1000 –1500 nappal üzemi zaj mérése 

2021. december 01. 2200 –2400 éjjel üzemi zaj mérése 

53. Táblázat: Zajvizsgálat időpontja 
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Tényező nappal éjjel 

szélsebesség szélcsend; v << 5 m/s vmax. = 0,4-0,8 m/s; v << 5 m/s 

hőmérséklet t = 7,0-8,0 0C t = 6,0-7,0 0C 

égbolt felhős, borult felhős, borult 

A meteorológiai tényezők összességében nem befolyásolták a mérések pontosságát, és nem voltak 

hatással a hangterjedés körülményeire. 

54. Táblázat: Meteorológiai tényezők 

 

SVAN971 típusú Integráló zajszintmérő 

Azonosító: 87158 

Hitelesítés tanúsító jel: M126239 

Hitelesítés érvényessége: 2022. március 04. 

SVANTEK SV30 típusú akusztikus kalibrátor Azonosító: 3848 

Hitelesítés helye és ideje 
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály, Mechanikai Mérések 

Osztály, Budapest, 2020. március 04. 

N16A típusú digitális szélsebességmérő Azonosító: 2688801 

55. Táblázat: Vizsgálathoz használt műszerek 

 

4.6.2. Mérések elvégzésének módja és időtartama, mérési adatok feldolgozása: 

 

A mérési eredményeket integráló hangnyomásszint mérő műszerrel rögzítettük. A vizsgált zaj mérése 

átlagos üzemelési körülmények mellett történt. A zajmérés idején az üzem meghatározó zajforrásai 

működtek. A mérési időt az MSZ 18150-1:1998 magyar szabvány 4.3. pontja szerint választottuk meg 

a technológiai műveletek alapján, a mérési idő összességében mérési pontonként legalább 10 perc volt. 

Az alapzajt és a háttérterhelést az üzem zajforrásainak szakaszos leállításának idején, a megítélési szint 

meghatározásához kijelölt mérési pontokban mértük. A mérés megkezdése előtt és a mérés után 

akusztikus kalibrátorral ellenőriztük a méréshez használt mérőműszert. Mérési adatok feldolgozását és 

kiértékelését a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben és az MSZ 18150-1:1998 magyar szabványban 

meghatározott zajvizsgálati módszer szerint végeztük el. 

 

4.6.3. Mérési pontok: 

 

A lakóházakhoz nem jutottunk be, mivel tartózkodtunk a lakók szükségtelen zavarásától, illetve 

figyelembe vettük a COVID-19 járvány miatti korlátozásokat. Ezzel együtt a mérési pontok kijelölésére 

a védendő homlokzatok előtt került sor, illetve törekedtünk a homlokzatokhoz közeli telekhatáron 

mérési pontot kijelölni. A lakóházaknál a kerítések vonalában végeztük el a méréseket, az előkertek 

figyelembevételével a mérési pontok helye a zaj ellen védendő homlokzatok előtt 2 m-re található. A 
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hatásterület vizsgálatánál a zajforrástól távolodva végeztünk méréseket. Azokon a helyszíneken 

végeztünk méréseket, ahol a mért A-hangnyomásszintek a zajterhelés megítéléséhez megfelelő 

eredményt adnak. A zajmérési pontok felsorolását az 56. táblázat tartalmazza, a zajmérési pontok 

helyzetét a Z6. ábra szemlélteti. 

 

Mérési pont jele Mérési pont helye Mérési pont magassága 

M1 Szabadság utca 1/a. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M2 Szabadság utca 9. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M3 Szabadság utca 13. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M4 Szabadság utca 15. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M5 Szabadság utca 21. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M6 Szabadság utca 27. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M7 Szabadság utca 33. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M8 Füvellő utca 23. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M9 Füvellő utca 25. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

M10 Füvellő utca 47. szám alatti lakóház előtt 1,5 m 

56. Táblázat: Zajmérési pontok 

 

 

21. Ábra: A zajmérési pontok helyzete 
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A nappali mérési eredményeket az 57. táblázat, a vizsgálati eredményt nappalra az 58. táblázat 

tartalmazza. Az éjszakai mérési eredményeket az 59. táblázat, a vizsgálati eredményt éjszakára a 60. 

táblázat tartalmazza.   

 

Mérési 

pont 

A-hangnyomásszint 

LAeq,mért 

Alapzaj 

LAaeq 

Alapzaj- 

korrekció, Ka 

Egyenértékű A-

hangnyomásszint, LAeq 

M1 40,7 dB 35,7 dB -1,7 dB 39,0 dB 

M2 46,1 dB 35,7 dB -0,4 dB 45,7 dB 

M3 45,1 dB 35,7 dB -0,5 dB 44,6 dB 

M4 46,9 dB 35,7 dB -0,3 dB 46,6 dB 

M5 45,4 dB 35,7 dB -0,5 dB 44,9 dB 

M6 42,1 dB 35,7 dB -1,1 dB 41,0 dB 

M7 40,2 dB 35,7 dB -1,9 dB 38,3 dB 

M8 38,5 dB 34,6 dB -2,3 dB 36,2 dB 

M9 38,1 dB 34,6 dB -2,6 dB 35,5 dB 

M10 36,5 dB 34,6 dB LA = 1,9 dB NH 

57. Táblázat: Mérési eredmények és feldolgozásuk nappal 

 

Háttérterhelés nappal: L95% = 34,2 dB. 

 

Mérési pont jele LAeq Kimp. Kton. LAM,j Tv,j TM LAM 

M1 39,0 dB 0 dB 0 dB 39,0 dB 8 óra 8 óra 39 dB 

M2 45,7 dB 0 dB 0 dB 45,7 dB 8 óra 8 óra 46 dB 

M3 44,6 dB 0 dB 0 dB 44,6 dB 8 óra 8 óra 45 dB 

M4 46,6 dB 0 dB 0 dB 46,6 dB 8 óra 8 óra 47 dB 

M5 44,9 dB 0 dB 0 dB 44,9 dB 8 óra 8 óra 45 dB 

M6 41,0 dB 0 dB 0 dB 41,0 dB 8 óra 8 óra 41 dB 

M7 38,3 dB 0 dB 0 dB 38,3 dB 8 óra 8 óra 38 dB 

M8 36,2 dB 0 dB 0 dB 36,2 dB 8 óra 8 óra 36 dB 

M9 35,5 dB 0 dB 0 dB 35,5 dB 8 óra 8 óra 36 dB 

M10 NH 0 dB 0 dB NH 8 óra 8 óra NH 

58. Táblázat: Vizsgálat eredménye nappal 
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Mérési 

pont 

A-hangnyomásszint 

LAeq,mért 

Alapzaj 

LAaeq 

Alapzaj- 

korrekció, Ka 

Egyenértékű A-

hangnyomásszint, LAeq 

M1 34,1 dB 27,4 dB -1,0 dB 33,1 dB 

M2 36,7 dB 27,4 dB -0,5 dB 36,2 dB 

M3 36,5 dB 27,4 dB -0,6 dB 35,9 dB 

M4 33,4 dB 27,4 dB -1,3 dB 32,1 dB 

M5 33,1 dB 27,4 dB -1,4 dB 31,7 dB 

M6 31,1 dB 27,4 dB -2,4 dB 28,7 dB 

M7 30,8 dB 27,4 dB -2,7 dB 28,1 dB 

M8 30,5 dB 26,6 dB -2,3 dB 28,2 dB 

M9 30,1 dB 26,6 dB -2,6 dB 27,5 dB 

M10 28,0 dB 26,6 dB LA = 1,9 dB NH 

59. Táblázat: Mérési eredmények és feldolgozásuk éjjel 

 

Háttérterhelés éjjel: L95% = 26,4 dB. 

 

Mérési pont jele LAeq Kimp. Kton. LAM,j Tv,j TM LAM 

M1 33,1 dB 0 dB 0 dB 33,1 dB 0,5 óra 0,5 óra 33 dB 

M2 36,2 dB 0 dB 0 dB 36,2 dB 0,5 óra 0,5 óra 36 dB 

M3 35,9 dB 0 dB 0 dB 35,9 dB 0,5 óra 0,5 óra 36 dB 

M4 32,1 dB 0 dB 0 dB 32,1 dB 0,5 óra 0,5 óra 32 dB 

M5 31,7 dB 0 dB 0 dB 31,7 dB 0,5 óra 0,5 óra 32 dB 

M6 28,7 dB 0 dB 0 dB 28,7 dB 0,5 óra 0,5 óra 29 dB 

M7 28,1 dB 0 dB 0 dB 28,1 dB 0,5 óra 0,5 óra 28 dB 

M8 28,2 dB 0 dB 0 dB 28,2 dB 0,5 óra 0,5 óra 28 dB 

M9 27,5 dB 0 dB 0 dB 27,5 dB 0,5 óra 0,5 óra 28 dB 

M10 NH 0 dB 0 dB NH 0,5 óra 0,5 óra NH 

60. Táblázat: Vizsgálat eredménye éjjel 

 

A vizsgálat eredményének értékelése a lenti táblázatban látható. 

 

Zajterhelési pontok helye 
Eredmény (E) Követelményérték (K) 

nappal éjjel nappal éjjel 

Szabadság utca 1/a. szám alatti lakóház 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 

39 dB 33 dB 49 dB 39 dB 

Szabadság utca 9. szám alatti lakóház védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 

46 dB 36 dB 49 dB 39 dB 
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Szabadság utca 13. szám alatti lakóház 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 

45 dB 36 dB 49 dB 39 dB 

Szabadság utca 15. szám alatti lakóház 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 

47 dB 32 dB 49 dB 39 dB 

Szabadság utca 21. szám alatti lakóház 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 

45 dB 32 dB 49 dB 39 dB 

Szabadság utca 27. szám alatti lakóház 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 

41 dB 29 dB 49 dB 39 dB 

Szabadság utca 33. szám alatti lakóház 

védendő homlokzata előtt 2 m-re 

38 dB 28 dB 49 dB 39 dB 

Füvellő utca 23. szám alatti lakóház védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 

36 dB 28 dB 49 dB 39 dB 

Füvellő utca 25. szám alatti lakóház védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 

36 dB 28 dB 49 dB 39 dB 

Füvellő utca 47. szám alatti lakóház védendő 

homlokzata előtt 2 m-re 

NH NH 49 dB 39 dB 

61. Táblázat: A vizsgálat eredményének értékelése 

 

A zajterhelés a Füvellő utcai lakóterületen a követelményértéknek megfelel, amikor E < K-1, mivel a 

mérési pontok zajforrást magába foglaló ingatlan telekhatárától mért távolsága nagyobb 100 méternél. 

A Szabadság utcai lakóterületen a zaj ellen védendő épületek és a környezeti zajforrás közötti távolság 

kisebb, mint 100 m. 

 

4.6.4. Mérésnél figyelembe vett korrekciók: 

 

Kimp. jelleg: A méréssel kimutatott hangnyomásszint nem volt impulzusos, az impulzuskorrekció értéke 

minden mérési pontban Kimp = 0 dB. Kton. jelleg: A méréssel kimutatott hangnyomásszintek tisztahangú 

jellegű összetevőt nem tartalmaztak, ezért a tonális korrekció minden mérési pontban Kton = 0 dB. 

 

A Füvellő utca végén elhelyezkedő üdülőterületen a domborzati viszonyok miatt a terepszint csökken, 

így ezek az ingatlanok a vizsgált üzem felöl takarásban vannak. A rálátás hiánya miatt a hangterjedést 

is akadályozzák a domborzati elemek. A zajterhelés megítélése érdekében az üdülőterület szélén kijelölt 

terhelési pontban végeztünk ellenőrző zajmérést. A vizsgálati eredményt a Z12. táblázatban foglaltuk 

össze. 
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Mérési pont 

helye 

Mérési 

időszak 

A-

hangnyomásszint, 

LAeq,mért 

Alapzaj, 

LAaeq 

Alapzaj- 

korrekció, Ka 

Egyenértékű A-

hangnyomásszint, 

LAeq 

0214 hrsz. nappal 36,9 dB 34,4 dB LA = 2,5 dB NH 

0214 hrsz. éjjel 28,2 dB 25,8 dB LA = 2,4 dB NH 

62. Táblázat: Mérési eredmények az üdülőterület szélén 

 

A Füvellő utca végén elhelyezkedő üdülőterületen a vizsgált üzemi zaj egyenértékű A-

hangnyomásszintje az alapzajtól függetlenül nem mutatható ki, szubjektív megítéléssel a vizsgált 

üzemtől származó zaj nem észlelhető. A vizsgált zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje kisebb az 

alapzaj A-hangnyomásszintjénél, ezért vizsgálati eredmény nem határozható meg, de a mért 

hangnyomásszint értékek jóval az előírt zajterhelési határértékek alatt maradnak. 

 

A táblázatokban szereplő „NH” értelmezése: 

 

Az MSZ 18150-1:1998 szerint a ∆LA különbség a kijelölt mérési ponton kisebb, mint 3 dB. Ekkor 

kijelenthető, hogy a vizsgált zajforrástól származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az alapzajtól 

függetlenül nem határozható meg. 

 

A vizsgált üzemtől származó zajterhelés a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt LTH = 50/40 dB-es és 

LTH = 45/35 dB-es zajterhelési határértékeket nem haladja meg. A vizsgált üzem zajkibocsátásának, 

illetve a környezetben okozott zajterhelés minősítése: 

 

A legnagyobb túllépés mértékszáma (T): T = 0 dB. 

A vizsgált üzemi létesítmény zajkibocsátásának minősítése: megfelel. 

 

4.7. Zajhatásterület vizsgálata 

 

Üzemi létesítmények zajszempontú hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján határozzuk meg. A hatásterület 

kijelölés a területi érintettség alapján meghatározó a zajforrásra előírt zajkibocsátási határértékek 

tekintetében. 
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A környezeti zajforrás 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 is 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, üdülőterületekre megállapított zajterhelési határértékkel; 

 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6.00-22.00) 55 dB, éjjel (6.00-22.00) 

45 dB. 

 

A lakóterületen a vizsgált zajforrással azonos típusú zajforrásoktól származó üzemi zajterhelés hatása 

nem érvényesül, LAH,üzem mennyiség nem határozható meg. Ezért az MSZ 18150-1: 1998 számú 

szabvány 6.4.1. szakasz b) pontja szerinti LA95 95%-os A-hangnyomásszintekkel jellemezzük a 

háttérterhelést. A mért háttérterhelés értékek a hatásterület követelményekkel a Z13. táblázatban 

láthatók. 

 

Időszak Háttérterhelés Hatásterület követelmény 

Nappal L95% = 34,2 dB LKV = 40 dB 

Éjjel L95% = 26,4 dB LKV = 30 dB 

Háttérterhelés értékek és követelmény a hatásterület vonalában 

 

4.8. Hatásterület kiterjedése és értékelése: 

 

A hatásterületet helyszíni hangnyomásszint mérésekkel, az üzemtől folyamatosan távolodva határoztuk 

meg. A hatásterületen elhelyezkedő ingatlanokat a 63. táblázat tartalmazza. 
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Irány Zaj ellen védendő épület Ingatlan Funkció Besorolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Szabadság utca 1/a. 343 hrsz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Egylakásos 

épületek 

 

 

 

1110 

Szabadság utca 1/b. 342 hrsz. 1110 

Szabadság utca 3. 339 hrsz. 1110 

Szabadság utca 5. 338 hrsz. 1110 

Szabadság utca 7. 337 hrsz. 1110 

Szabadság utca 9. 336 hrsz. 1110 

Szabadság utca 11. 335 hrsz. 1110 

Szabadság utca 13. 334 hrsz. 1110 

Szabadság utca 15. 333 hrsz. 1110 

Szabadság utca 17. 332 hrsz. 1110 

Szabadság utca 19. 331 hrsz. 1110 

Szabadság utca 21. 330 hrsz. 1110 

Szabadság utca 23. 328 hrsz. 1110 

Szabadság utca 27. 326 hrsz. 1110 

Szabadság utca 29. 325 hrsz. 1110 

Szabadság utca 31. 324 hrsz. 1110 

Szabadság utca 33. 323 hrsz. 1110 

 

 

 

 

 

 

2. 

Füvellő utca 15. 293 hrsz.  

 

 

 

 

 

Egylakásos 

épületek 

1110 

Füvellő utca 17. 292 hrsz. 1110 

Füvellő utca 19. 291 hrsz. 1110 

Füvellő utca 21. 290 hrsz. 1110 

Füvellő utca 23. 289 hrsz. 1110 

Füvellő utca 25. 287 hrsz. 1110 

Füvellő utca 27. 286 hrsz. 1110 

Füvellő utca 29. 285 hrsz. 1110 

Füvellő utca 31. 284 hrsz. 1110 

Füvellő utca 33. 283 hrsz. 1110 

Füvellő utca 35. 282 hrsz. 1110 

Füvellő utca 37. 281 hrsz. 1110 

Füvellő utca 39. 280 hrsz. 1110 

Füvellő utca 41. 279 hrsz. 1110 

Füvellő utca 43. 278 hrsz. 1110 

63. Táblázat: Hatásterületen elhelyezkedő ingatlanok 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a vizsgált üzem vonatkozásában a zajhatásterület a korábbiakban 

rögzített hatásterülethez képest nem változott, ebből adódóan az érintett ingatlanok száma sem módosult. 

A hatásterületet a 22. ábrán szemléltetjük. 
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22. Ábra: A zajhatásterület kiterjedése 

 

4.9. Kapcsolódó tevékenységtől származó zajterhelés 

 

Az üzemhez tartozó szállítási tevékenység útvonala az Arany János utca - 12121 számú bekötőút 

települési átkelési szakasz – 2-es főút. Távolabb az aktuális célterületek függvényében többszörösen 

megoszlik a forgalom. A szállítási forgalommal érintett útszakaszok egyéb forgalma miatt az üzemi 

szállításoktól származó közlekedési zajterhelés elkülönült vizsgálatára nincs lehetőség, az utakra 

meghatározott ÁNF éves átlagos forgalomnak része a vizsgált üzemhez kapcsolódó forgalom. Ezért 

számítás alapján vizsgáltuk a szállítási tevékenység zajhatását. A közlekedési zaj számítását a 

járműkategória és a szállítási művelet-darabszám alapján végeztük el, járművenként egy érkezést és egy 

távozást vettünk figyelembe. Az üzemhez kapcsolódó napi járműmozgást a lenti táblázat tartalmazza. 

 

Forgalmi kategória Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) 

I. akusztikai járműkategória 2 x 10 = 20 j/nap 0 j/nap 

II. akusztikai járműkategória 2 x 4 = 8 j/nap 0 j/nap 

III. akusztikai járműkategória 2 x 4 = 8 j/nap 0 j/nap 

64. Táblázat: A napi járműmozgás 
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Az üzemhez kapcsolódó átlagos napi forgalom és a nappali óraforgalom a 65. táblázatban, az LAeq(7,5) 

vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint az érintett utak esetén a 66. táblázatban látható. 

 

Akusztikai járműkategória Átlagos napi forgalom, ÁNF Nappali óraforgalom, QN 

12121 

Tolmács 

bekötőút 

I. ak. j. kat. 20 j/nap 1,3 j/h 

II. ak. j. kat. 8 j/nap 0,5 j/h 

III. ak. j. kat. 8 j/nap 0,5 j/h 

 

2-es főút 

I. ak. j. kat. 20 j/nap 1,3 j/h 

II. ak. j. kat. 8 j/nap 0,5 j/h 

III. ak. j. kat. 8 j/nap 0,5 j/h 

65. Táblázat: A nappali óraforgalom 

 

 

Útszakasz 

Vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint, LAeq(7,5) 

I. ak. j. kat. II. ak. j. kat. III. ak. j. kat. Eredő 

12121 Tolmács bekötőút 44,2 dB 43,2 dB 46,6 dB 49,7 dB 

2-es főút 43,5 dB 42,2 dB 45,7 dB 48,8 dB 

66. Táblázat: LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint 

 

Az elvégzett vizsgálat eredménye arra az esetre vonatkozik, amikor valamennyi jármű azonos útvonalon 

halad végig minden esetben. Amennyiben 2 irányban megoszlik a forgalom a 2-es főúton, 3 dB-lel 

kisebb LAeq(7,5) vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint alakul ki az útszakaszok mentén. A 

vizsgálati eredmény alapján az üzem működéséhez kapcsolódó járműmozgástól származó zaj a 

rendelkezésre álló útvonalak mentén nem okoz határérték túllépést, az LAM,kö = 49/50 dB << LTH = 60/65 

dB. A vizsgált üzemi tevékenységhez kapcsolódó szállítási forgalommal összefüggő zajterhelés 

határértékkel való összevetését és értékelését a 67. táblázat tartalmazza. 

 

Útszakasz LAeq(7,5) Határérték, LTH Értékelés 

12121 Tolmács bekötőút 49 dB 60 dB T = 0 dB, megfelel 

2-es főút 48 dB 65 dB T = 0 dB, megfelel 

67. Táblázat: Szállítási forgalomtól származó zajterhelés értékelése 

 

4.9.1. Rezgés 

 

Az üzem vonatkozásában nincs olyan épület vagy épületrész, amelynél a rezgés elleni védelemről 

gondoskodni kell. Az üzemben olyan környezeti rezgésforrás telepítésére került sor a korábbiakban, 

amely csak a technológiai berendezések közvetlen környezetében okoz rezgéshatást. Épületet károsító 
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rezgéshatással az üzem működésével összefüggésben nem kell számolni. A tevékenységhez kapcsolódó 

szállítási forgalom nem érint rezgés szempontból érzékeny épületet. 

 

4.10. Zaj elleni védelem összefoglalás 

 

Az elvégzett vizsgálat eredménye alapján megállapítható, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmács, 

Arany János utca 2. szám és 313 hrsz. alatti telephelyétől származó környezeti zajterhelés a zaj ellen 

védendő területeken előírt zajterhelési határértékeket, illetve az üzemre előírt zajkibocsátási 

határértékeket nem haladja meg, nappal és éjjel egyaránt teljesülnek a követelményértékek. A vizsgált 

üzem vonatkozásában a zajhatásterület az elvégzett helyszíni zajmérések alapján nem változott, a 

területi érintettség a korábbiakkal egyezik meg. A szállítási forgalom nagyságrendje és jellege a 

korábbiakhoz képest nem módosult, a tevékenységhez tartozó szállítási forgalom nem okoz határérték 

feletti zajterhelést. Összességében kijelenthető, hogy a vizsgált üzem a zaj és rezgés elleni védelem 

követelményeinek megfelel. 

 

5. Vízvédelem 

 

5.1. A felülvizsgálattal érintett telephely környezetének adottságai vízvédelmi és 

vízgyűjtőgazdálkodás szempontjából 

 

A felülvizsgálattal érintett Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelye a Lókos-patak vízgyűjtő területén 

helyezkedik el., a Jenői-patak bal partján, mely a Lókos-patak mellékágát képzi. A Jenői-patak 

vízgyűjtője dombvidéki, a lehulló csapadék migrációja igen gyors; az átlagos mederesés a felső 

szakaszon 20-30 m/km. A patak felső vízgyűjtőjén két tározó is létesült (9+000 és 9+760 

szelvényekben), melyek közül a Tolmácsi Tározónak van jelentősége, mely a Nógrádi Vegyipari Zrt. 

ipari hűtővíz igényét biztosítja. A Tolmácsi tározó árvízcsökkentő funkcióval is rendelkezik, üzemi 

térfogata 188.000 m3. A tározó a 35100/11739-11/2018 ált. (FKI-KHO: 6064/2018.), 35100-1667-

1/2017. ált. (FKI-KHO: 1285-1/2017.), 35100-1477-1/2015. ált.(FKI-KHO: 399-1/2015.), KTVF: 

10632-4/2013., H.22.623/1996.-I. és H.16379/2/1982. számokon módosított, H.6293-2/1979. számú 

6.1/19/91 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A Lókos-patakba torkolló 

Jenői-patak medre természetes földmeder, azonban a telephely közvetlen szomszédságában és tolmács 

település egyes belterületi részein kő elemekkel burkolt. A legközelebbi pontban a telephely DK-i sarkán 

a telekhatár mintegy 30 m-re található a patakmedertől, mely távolság a DNy-i oldalon 60 méter körüli 

értéket mutat. A burkolt meder alatti és feletti rész földmeder növényzettel intenzíven benőtt (lásd még 

a természetvédelmi fejezetben). A patak jellemző hidrológiai tulajdonsága a tavaszi olvadáskor és nyári 

zápor esetén jelentkező nagyvíz, az év jelentős részében (250-300 nap) közepes vízhozamok jellemzőek. 
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23. Ábra: A vizsgált telephely és a Jenői-patak elhelyezkedése 

 

Vízgyűjtő gazdálkodás: 

A vizsgált telephely és környezete a felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján az „1-

8 Ipoly vízgyűjtő alegység” területébe tartozik.  

 

A fenti alegységi telephelyhez köthető víztestei az alábbiak: 

Jenői-patak („Lókos-patak-felső és Jenői-patak”): 

- állandó vízszállítású, természetes vízfolyás víztest, 

- típusa: dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi 

vízgyűjtőjű (3S);  

- szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál 0,02 - 0,6 m/s, 

- leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010): 0,113 m3/s. 

 

Lókos-patak: 

- állandó vízszállítású, természetes vízfolyás víztest, 

- típusa: dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes 

vízgyűjtőjű (3M);  

- szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál 0,05 - 0,5 m/s, 

- leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010): 0,203 m3/s. 
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Vízfolyások kezelője: 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 

 

Víztest 

neve 
VOR 

Biológiai 

elemek 

szerinti 

állapot 

Fizikai-

kémiai 

elemek 

szerinti 

állapot 

Spec. 

szenny. 

szerinti 

állapot 

Hidromorf. 

elemek 

szerinti 

állapot 

Ökológiai 

minősítés 

Ökológiai 

célkitűzés 

Kémiai 

állapot 

Kémiai 

célkitűzés 

Jenői-

patak (és 

Lókos-

patak 

felső) 

AEP 

764 
gyenge jó kiváló jó gyenge 

Jó állapot 

elérhető 

2027-re 

jó 

a jó állapot 

fenntar-

tandó 

Lókos-

patak 

AEP 

765 
mérsékelt mérsékelt kiváló rossz mérsékelt 

Jó állapot 

elérhető 

2027+ 

jó 

a jó állapot 

fenntar-

tandó 

68. Táblázat: A Jenői-patak és a Lókos-patak VGT szerinti minősítései (Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási 

terve) 

 

A felülvizsgált, 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerinti, a 1-8 Ipoly vízgyűjtő alegységre 

vonatkozó intézkedési tervek: 

 

„1.1 A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létesítése, meglévő szennyvíztisztító 

telepek korszerűsítése (kapacitás növelés, technológia fejlesztés, rekonstrukció), a felszíni befogadóra 

vonatkozó határértékek betartásával. 

 

2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános 

szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken. 

 

17.1 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős területeken 

teraszolással, beszivárgó felületekkel, belterületi növénytermesztés izolálásával. 

 

17.9 Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási gyakorlat 

alkalmazásával (zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése). 

 

29.2 Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján.” 
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Az alegységre vonatkozó, a felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott 

intézkedések közül a szennyvíz program megvalósítása vonatkozhat egyedül a telephelyre, azonban ez 

is csak közvetetten. A Nógrádi Vegyipari Zrt. rendelkezik saját kommunális szennyvíztisztítóval. A 

szennyvíz önellenőrzés és az alacsony dolgozói létszám azonban elhanyagolhatóvá teszi a fenti tényezőt. 

 

5.2. Vízhasználatok, vízi létesítmények/engedélyek 

 

5.2.1. Vízhasználatok 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. vízbeszerzésében változás nem történt a legutóbbi felülvizsgálat óta, a 

tolmácsi telephely vízigényének kielégítése továbbra is kétféle forrásból történik. 

 

• Tolmácsi Tározó: ipari célú, hűtővíz igény 

• közműhálózat: kommunális vízigény (ivóvíz, fürdésre használt víz) 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén felszín alatti vízkészletből történő vízkivétel nincs, kizárólag 

vízminőség vizsgálati célból a területen található monitoring rendszer részét képző talajvízmegfigyelő 

kutakból. A Tolmácsi Tározóból, valamint a közműhálózatról történő vízvételezést is egy-egy 

hitelesített vízmérőórával mérik. A vízfelhasználási adatokat az utóbbi évekre a következő táblázat 

tartalmazza.  

 

Üzemi paraméterek 2016 2017 2018 2019 2020 

Összes beérkező vezetékes víz (m3/év) 2 060 3 327 4 628 4 325 3 304 

Összes ipari hűtővíz felhasználás a 

Tolmácsi víztározóból (m3/év) 
1 218 514 582 648 598 

Üzemnapok száma évente 200 270 271 280 266 

69. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt vízfelhasználásának alakulása (2016-2020). 

 

A 2013-ban történt hűtőkör fejlesztés óta a hűtővíz igény drasztikusan lecsökkent (2 nagyságrenddel). 

Az utóbbi években a hűtővíz felhasználás már gyakorlatilag csak a párolgás miatti pótlásra irányul, és 

napi néhány köbméter (~2-6 m3/nap) mennyiséget jelent. Vízszolgáltató (a vezetékes városi ivóvizet 

illetően) – a többi közműszolgáltatóval együtt – a 2.6.4. fejezetben található.  
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Vízhasználati és vízkivételi módok: 

 

• technológiai vízhasználat: 

- párolgási veszteség pótlása (hűtővíz) 

- mosás, berendezések tisztítása, 

- termékbe beépülő víz (pl. szélvédő mosó folyadék előállítása) 

• kommunális vízhasználat: 

- WC-k, mosdók használta 

- étkező 

 

A hűtővíz mennyiség drasztikus csökkenésének a fent részletezett fejlesztés okozta. A közműhálózatról 

vételezett vezetékes víz mennyisége a 2015-ös évben mutatta a legalacsonyabb értéket (187 m3), azóta 

az üzemnapok száma növekedésnek indult és beállt egy nagyjából 270 üzemnap/év értékre, mely 

magával vonta a vezetékes vízfelhasználás növekedését (lásd.: fenti táblázat). A technológia 

vízfelhasználás mennyiségét továbbá meghatározzák az előállított termékek iránti piaci igények 

változásai, például a termékbe épülő víz kevesebb, ha kisebb mennyiségű a szélvédőmosó folyadék 

megrendelése. 

 

5.2.2. Vízilétesítmények és vízjogi engedélyek 

 

A legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat óta (2016) a telephely vízilétesítményeiben és az ahhoz 

kapcsolódó vízjogi engedélyekben az alábbi változások történtek: 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

• 35100/3852-1/2015. ált. számon kiadott 35100/6248-11/2020. ált. számon módosított 

csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély (vízikönyvi 

száma: 6.1/19/223) – Hatályossági idő: 2025.09.30. 

Hűtővíz rendszer: 

• 35100-2228/2020. ált. számú megszüntető végzés - KDVVH: 63-6/2014. számon kiadott 

(vízikönyvi száma: 6.1/19/240) hűtővíz rendszer vízjogi üzemeltetési engedély megszüntetése* 

 

* beépített technológiában változás történt, a telephelyen működő hűtővízrendszer üzemelése során 

szennyvízkibocsátás nem történik, a keletkező szennyvizek visszaforgatásra kerülnek, a telephelyről a 

hűtővízrendszer üzemeltetése során a Jenői-patakba nem történik szennyvízkibocsátás. 
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Víztározó: 

• A Nógrádi Vegyipari Zrt. korábban a hűtővíz igényét a Tolmácsi tározóból vételezte, jelenleg 

csak a hűtővíz-kör párolgás miatti pótlása érdekében vételez innen vizet. E tározó a vizsgált 

telephelytől kb. 4 km távolságban található, és önálló vízjogi engedély szabályozza a 

működését:  

 

Alapengedély:  H.6293-2/1979.  

Módosítások: KTVF:10632-4/2013.; 35100/1667-1/2017.ált.; 35100/11739-11/2018.ált. 

 

A módosítások szerint a Tolmácsi Tározóból a lekötött vízmennyiség 80.000 m3/évről 5.000 m3/évre, 

majd az utolsó 2018-as módosításban 2500 m3/évre csökkentették. Hatályossági idő: 2023.12.31. 

 

Szennyvíztisztító telep: 

• A Nógrádi Vegyipari Zrt. tulajdonában lévő biológiai szennyvíztisztító telep vízjogi 

üzemeltetési engedélye KTVF: 6505-3/2013. számon került kiadásra. 

 

Alapengedély: KTVF: 6505-3/2013. 

Módosítás:  35100/2977-9/2018.ált.; 35100/14719/2021.ált. 

 

35100/14719/2021.ált. számú módosított vízjogi üzemeltetési engedély 2026.11.30. napján hatályos. 

 

Talajvízmonitoring rendszer: 

• A tárgyi telephelyen a jelenleg hatályos NO/KVO/26-12/2021. számú határozat alapján 

kármentesítési monitoring zajlik. A kármentesítési monitoring rendszert alkotó talajvízfigyelő 

kutak vonatkozó engedélyei az alábbiak: 

 

2018-ban a 35100/2222-7/2018.ált. számú határozat alapján az M1 és M3 jelű monitoring kút 

megszüntetésre került és további és további 5 talajvízmegfigyelő kút létesült (NVF1, NVF2, NVF6, 

NVF14, NVF20). A 2018-ban kiadott 35100/1446-2/2018.ált. számú határozat kiadásával az NVF1, 

NVF2, NVF6, NVF14, NVF20 és M2 jelű talajvízmonitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyt 

kaptak és a korábbi alapengedély (KTVF: 4394-5/2009.) visszavonásra került. 

 

A fent tárgyalt talajvíz monitoring rendszer a felszín alatti víz- és talajvédelmi (6.) fejezetben A 

telephely további vízilétesítményei pedig a megfelelő alfejezetekben (csapadékvíz elvezetés, 

kommunális szennyvíztisztítás) részletesen bemutatásra kerülnek. 
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5.3. Csapadékvíz elvezetés 

 

Az üzem eredeti csapadékvíz elvezető rendszere még az 1950-es, 1970-es években létesült. 2009-ben 

az üzem csapadékvíz rendszerére egy állapotfelvétel és felülvizsgálat, illetve vízjogi engedélyezési terv 

készült, amely alapján kiegészíteni javasolták az üzem csapadékvíz elvezető és tisztító rendszerét. Ez 

alapján a meglévő csapadékvíz rendszerre fennmaradási, és ezzel együtt az új csapadékvíz rendszer-

elemekre létesítési, majd üzemeltetési engedély került kiadásra. 

 

A jelenlegi állapot szerinti csapadékvíz elvezető rendszer: 

• vízjogi létesítési engedély: KTVF 34158-8/2009. 

• vízikönyvi szám: 6.1/19/223 

• vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélye: 35100/3852-1/2015.ált. 

 

2020-ban 35100/6248/2020.ált. ügyiratszámon vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély 

módosítás került kiadásra a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, mely határozat kiegészült a 

Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság vízügyi objektum azonosítási nyilatkozatával, az alábbi VOR 

kódokkal: 

 

VOR Objektum név Objektum típus 

AJE822 Tolmács, Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelye Ipari Vízhasználati telep 

ARZ450 
Jenő-patak 6+162 kmsz. Tolmács, Nógrádi 

Vegyipari Zrt. csapadékvíz bevezetés 
Felszíni vízbevezetési hely 

70. Táblázat: Csapadékvíz elvezető rendszer VOR azonosítói 

 

A tárgyi vízjogi fennmaradási és üzemeltetési engedély 2025. szeptember 30. napjáig hatályos. 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén tetőfelületekről származó csapadékvizek jelentős része az 

épületek melletti zöldfelületeken elszikkad, másik részük a meglévő csapadékvíz elvezető hálózatba, 

vagy az 53/2007. számú önkormányzati határozat alapján a csapadékvíz elvezető árokba kerül. A 

közlekedési utakra hulló csapadék egy része 2 db Bárczy-féle olajfogón keresztül kerül a csapadékvíz 

elvezető hálózat főágába (CS 1-0). A nagyobb csapadékintenzitás miatti problémák elkerülése 

érdekében korábban beépítésre került a főágra 1 db Techneau DHLFE típusú előtisztító berendezés. A 

Cs 1-1 jelű csatorna a bejárat és az irodaépület környezetében lévő burkolatok csapadékvizét gyűjti 

össze, majd vezeti a Cs 1-0 jelű főágba. Ez a főág a 6+162 fkm-nél, műtárgy nélkül, nyílt árokkal 

csatlakozik a Jenői-patakba. A kármentőkből és a közöttük található burkolt felületekről származó 

csapadékvizeket rácsos folyókák gyűjtik össze, majd a Cs 2-0 jelű hálózatba kerülnek. Az így 
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összegyűjtött csapadékvíz az ipari szennyvízgyűjtőből szennyvíz átemeléssel 2 db 30 m3-es, acél, föld 

feletti tároló tartályba kerül. A tartályokban összegyűjtött vizet ipari szennyvízként kezelik és 

szállíttatják el. A telephelyen található egy biológiai szennyvíztisztító, mely a kommunális szennyvizet 

tisztítja meg, majd a tisztított szennyvíz a 6+158 fkm-nél kerül bevezetésre a Jenői-patakba. A biológiai 

szennyvíztisztítóra, mint ipari vízhasználati telep megnevezésű objektumra korábban adott VOR 

azonosító: AJE822. A Jenői-patakba történő csapadékvíz bevezetés VOR azonosítója a fenti táblázatban 

feltüntetésre került. 

 

A fentiek alapján a telephelyen a csapadékvíz nem keveredik a kommunális szennyvízzel; 3 db önálló 

vízgyűjtő területet lehet megkülönböztetni, és ezek csapadékvize is egymástól elkülönítetten kerül 

összegyűjtésre, elvezetésre, esetleg tisztításra, kibocsátásra, melynek alapját a csapadékvíz potenciális 

szennyezettsége határozza meg. 

 

A három vízgyűjtő terület: 

 

- U1 jelű vízgyűjtő terület (1712 m2): a raktárépület déli oldalának környezete. E terület 

csapadékvizei szennyeződhetnek. A rácsos folyókával összegyűjtött csapadékvizeket Bárczy-féle 

olajszűrő aknán kívül olajfogón is keresztülvezetik. (Az olajfogó az újonnan létesült műtárgyak közé 

tartozik.) Innen az így megtisztított csapadékvíz a meglévő CS 1-0 jelű csapadékvíz csatorna főágába 

kerül, amely a Jenői-patakba, mint befogadóba torkollik. 

- U2 jelű vízgyűjtő terület (979 m2): a (fő)bejárat és az irodaépület környezetének csapadékvizeit 

gyűjti, melyek részben a CS 1-1 jelű (korábban is meglévő) csatornán át a CS 1-0 csatornába jutnak, 

majd a befogadóba; részben pedig a vízgyűjtő zöld felületein elszikkadnak. 

- GY1 jelű vízgyűjtő terület (643 m2): a szerelő és raktár épület, valamint a desztilláló épület közötti 

terület csapadékvizeit gyűjti, melyek a desztilláló épület előtti kármentő csapadékvizével együtt a 

(meglévő) CS 2-0 jelű csatornán keresztül egy gyűjtőaknába, majd innen alkalomszerű átemeléssel 

2 db 30 m3-es acéltartályba kerülnek. Az ebben összegyűjtött csapadékvizet ipari szennyvízként 

kezelve elszállítják; kibocsátásra tehát nem kerülnek. A desztilláló épület előtti burkolt felület 

csapadékvizeit (amelyek szintén a GY1 jelű vízgyűjtőhöz tartoznak, egy víznyelő rácson keresztül a 

meglévő hálózat korábban a Jenői-patakba vezette, de ez a bevezetés lefalazással megszüntetésre 

kerül. Itt a meglévő hálózat felhasználásával a volt fordító akna helyére egy gyűjtő tartályt építettek, 

melyben összegyűlő csapadékvizet szintén ipari szennyvízként szállíttatják el. A GY1 jelű vízgyűjtőt 

nagy lejtési szöggel jellemezi. 

 

A vegyi anyagok tárolására szolgáló tartályok kármentőiben felgyülemlő potenciálisan szennyezett 

csapadékvizet, valamint a CS 2-1 jelű csatornán keresztül a 15 jelű aknába kerülő szennyezett 
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csapadékvizet, illetve az új csapadékvíz tároló medencében összegyűlő potenciálisan szennyezett 

csapadékvíz alkalomszerű átemeléssel átszivattyúzásra kerülnek a 2 db 30 m3-es föld feletti 

fekvőhengeres acéltartályba, melyek tartalmát engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át. A 

potenciálisan szennyeződő csapadékvizek zárt rendszerű gyűjtése így megvalósítható. 

 

Csapadékvíz befogadó és bevezetési pont (a CS-1-0 jelű csapadékvíz csatornából): 

- Jenői-patak, 6+162 kmsz, 

- a befogadó ökológiai védelme érdekében egyedi kibocsátási határértékek kerültek 

megállapításra, mely a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben (35100/3852-1/2015.ált.) 

került előírásra. 

 

A 35100/3852-1/2015.ált.  számú vízjogi engedélye alapján az újonnan létesült és üzemelő 

csapadékvíz elvezető rendszer műszaki tartalmában és vízgazdálkodási paramétereiben változás nem 

történt a 2015-ös állapothoz képest, a 35100/6248/2020.ált. ügyiratszámon vízjogi üzemeltetési és 

fennmaradási engedély módosításban hatályossági idő lett meghosszabbítva 2025. szeptember 30. 

napjáig, valamint VOR azonosítók lettek beemelve a tárgyi határozatba a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi 

Igazgatóság által. 

 

Elvezető és tisztító rendszer elemei: 

• csapadékvíz elvezetés: 

- 3,00 fm D315 mm KG-PVC csapadékvíz csatorna 

- 4,00 fm rácsos folyóka 

- 1 db 9,8 m3-es hasznos térfogatú műgyanta bevonatú, vasbeton csapadékvíz-tároló 

medence, 

• szennyezett csapadékvíz tisztítás: 

- 1 db Techneau DHLF 110 E típusú olajfogó berendezés névleges teljesítménye: 50,0 

l/s terhelése: 38,5 l/s 

• CS 1-0 jelű csapadékvíz csatorna 

- 124,9 m, DN500 mm KG-PVC csapadékvíz csatorna; lejtés 11o/oo 

- 7 db beton tisztító akna  

- befogadó: Jenői-patak  

• CS 1-1 jelű csapadékvíz csatorna 

- 87,4 m, DN300 mm KG-PVC csapadékvíz csatorna; lejtés 17-59o/oo 

- 5 db beton tisztító akna 

- befogadó: CS 1-0 jelű csapadékvíz csatorna 

• CS 2-0 jelű csapadékvíz csatorna 
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- 44,2 m, DN250 mm KG-PVC csapadékvíz csatorna 

- 4 db beton tisztító akna 

- befogadó: a kármentők csapadékvize a CS 2-0 csatornán keresztül átemelővel kerül 

bevezetésre a 2 db 30 m3 térfogatú tartály egyikébe. A tartályokban összegyűlt vizet 

ipari szennyvízként elszállíttatják; élővíz befogadó nincs. 

• szennyezett csapadékvíz tisztítás: 

- 2 db Bárczy féle olajfogó betét  

- névleges teljesítmény: 10,0 l/s/db 

- erhelés (összesen): 14,5 l/s 

 

A telephely csatornahálózatának rajza a felülvizsgálati dokumentáció mellékleteiben feltüntetésre 

került. 

 

5.4. Szennyvizek keletkezése és kezelése 

 

A szennyvizek keletkezésében és kezelésében lényegi változás nem történt a legutolsó felülvizsgálat 

óta, 35100/2977-9/2018.ált. és 3500/14719/2021.ált. számokon módosított KTVF: 6505-3/2013. vízjogi 

üzemeltetési engedély 2026.11.30. napjáig hatályos. Technológiai eredetű szennyvíz a telephelyen nem 

keletkezik. A Nógrádi Vegyipari Zrt. a hűtővizének zárt körben való keringgettetéséről szóló 

módosítását 2016-ban benyújtott kérelemben (OBNY benyújtással) kezdeményezte a hatóságnál. A 

hatóság az engedélyt FKI-KHO:2790-8/2016. számon módosította. A fentiek alapján a Nógrádi 

Vegyipari Zrt. 2017. I. negyedévétől az önellenőrzést csak a kommunális szennyvízre végzi. 

 

5.4.1. Keletkező szennyvizek minőségi és mennyiségi adatai 

 

A felülvizsgálattal érintett telephelyen a következő folyamatokból és a következő típusú szennyvizek 

(illetve használt vizek) keletkeznek: 

 

• kommunális szennyvíz: a dolgozók jelenlétéből fakadóan (mosdókból, WC-kből, 

zuhanyzókból). Saját kisméretű biológiai szennyvíztisztítóra kerül, a tisztított víz pedig a Jenői-

patakba kerül bevezetésre. (Tolmácson települési szennyvíztisztító továbbra sem üzemel, emiatt 

szükséges az egyedi szennyvíztisztítási megoldás alkalmazása). 

• technológiai szennyvíz az üzemben továbbra sem keletkezik: az egyes kémiai 

technológiákból szakaszos jelleggel keletkeznek visszamaradó hulladékok (pl. üstmaradékok). 

Ezeket, mint folyékony hulladékokat zárt tartályokban gyűjtik, és tartálykocsival szállíttatnak 
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el megfelelő kezelésre. A technológiai műveletekből keletkező folyékony hulladékokkal a 

hulladékgazdálkodási fejezet foglalkozik. 

• csapadékvíz: a csapadékvíz elvezetés (5.3) fejezetben részletesen leírtak szerint a telephely 

csapadékvizének egy részét, olajfogón és olaj kiszűrőn keresztül tisztítva a Jenői-patakba 

vezetik; a csapadékvíz potenciálisan szennyeződő részét külön gyűjtik össze, majd 

acéltartályokban tárolják, és utána elszállítják. 

• használt hűtővíz – a korábbi évekkel ellentétben – már nem kerül kibocsátásra a Jenői-

patakba, mivel a hűtőkör zárttá tételével (2013-tól) a hűtés vízigénye drasztikusan lecsökkent; 

gyakorlatilag már csak a párolgásból adódó veszteséget kell pótolni. Korábban ez volt az 

abszolút meghatározó vízfelhasználási technológia az üzemben.  

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

„szennyvíz” definíciója (3. §) és az eddigi leírás alapján kétféle szennyvíz keletkezik a telephelyen: 

 

1) kommunális szennyvíz, 

2) a csapadékvíz azon része, amelyek szennyeződhetnek (az U1 és U2 jelű vízgyűjtő) 

 

Mennyiségi oldalról:  

 

1) a telephelyre beérkező kétféle vízmennyiséget mindkét fogadási ponton hitelesített 

vízmérőórával mérik. A keletkező kommunális szennyvíz mennyiségének meghatározására 

nincs mérőóra, hanem számítással határozzák meg: némi felülbecsléssel élve a beérkező 

vezetékes víz 1,0:1,0 arányban válik szennyvízzé. 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

keletkező kommunális szennyvíz (m3/év) 2 218 2 201 2 409 2 438 2 257 

üzemnapok száma (üzemnap/év) 266 280 271 270 200 

71. Táblázat: A keletkező kommunális szennyvíz mennyisége 2016-2020 között 

 

2) a csapadékvíz (szennyvíznek tekinthető) mennyiségére - jellegéből fakadóan - mérés nincs, 

azonban a korábban hivatkozott csapadékvíz állapotfelvételi, és vízjogi engedélykérelmi 

dokumentáció alapján mértékadó mennyisége, illetve az éves csapadékösszeg alapján a 

mennyisége a következő: 
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Mértékadó mennyiség 

(4 éves gyakoriságú 10 perces intenzitású 

csapadékmennyiségre) 

Éves mennyiség  

(a területre jellemző 600 mm/év 

csapadékösszeg mellett) 

U1 vízgyűjtő: 38,5 l/s 

U2 vízgyűjtőn: 22,0 l/s 

Összesen mértékadó: 60,5 l/s 

U1 vízgyűjtőn: 1027 m3/év 

U2 vízgyűjtőn: 587 m3/év 

Összesen éves átlag: 1614 m3/év 

72. Táblázat: A területre jellemző csapadékmennyiségek 

 

Ipari, vegyipari üzem léptékben tekintve, a fenti mennyiségek nem tekinthetők jelentősnek. 

 

Minőségi oldalról: 

• Kommunális szennyvíz tisztítása: 

 

Saját tulajdonú, saját telekterületen belül található szennyvíztisztító kisberendezéssel: 

- típus: S125/250 típusú biológiai szennyvíztisztító 

- tisztítás: oxidációs, eleveniszapos megoldással 

- kiépített kapacitás: 180 m3/d, 125 LEÉ 

- fogadó akna, durva ráccsal: 12 m3  

- 1 db S250 kisberendezés: Q = 180 m3/d 

- Átlagos teljesítmény: 1,5 m3/d 

- Maximális teljesítmény: 4,5 m3/d 

- Hasznos térfogat: 39,4 m3 

- Levegőztetési idő: 24 h; bevezethető levegőmennyiség: 50-60 m3/h 

- 1 db 576 l-es klórozótartály terelőlemezekkel 

- 1 db 200l-es korrózióálló műanyag oldótartály  

- 1 db 18 m3-es iszapgyűjtő medence 

- befogadó: Jenői-patak 6+158 szelvénye 

- a kommunális szennyvíztisztító iszapjának elszállítását szerződött szakcéggel végzik 

 

• Szennyvíznek tekinthető csapadékvíz tisztítása 

- az 5.3. fejezetben került bemutatásra 

 

A tervezett technológiai változtatások hatása: 

A közeljövőben tervezett, a 2.4 fejezetben részletezett kisebb technológiai változtatások a keletkező 

szennyvizek típusain, mennyiségén, kezelésén nem fog érdemben változtatni. A jobb víztelenítési 

(membrános) technológia némileg növelheti a visszamaradó folyékony hulladékként kezelt 
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(„technológiai szennyvíz”) mennyiségét, azonban jobb minőségű és értékesebb termékeket eredményez. 

Az új keverőüstös bepárló nagyobb szárazanyag-tartalmú oldószer-hulladékok feldolgozását, 

hasznosítását is lehetővé teszi, így elvileg ebből is kis mértékben megnövekedhet a „technológiai 

szennyvíz” mennyisége. Csakhogy mindkét új résztechnológia esetében a visszamaradó technológiai 

szennyvizet folyékony hulladékként gyűjtik és szállíttatják el, így a telephely tényleges 

szennyvízelvezetésére, kezelésére és kibocsátására a tervezett változtatások nem gyakorolnak hatást: 

 

- új vízszennyező anyag nem fog megjelenni a szennyvíz kibocsátásban 

- az élővízbe bocsátott szennyvízáramok mennyiségét nem befolyásolják a változások 

 

5.4.2. A befogadók és az engedélyezett szennyvíz-mennyiségek 

 

A tisztított kommunális szennyvíz és a tisztított csapadékvízzel (CS-1-0) egyesülve a Jenői-patakba 

kerül bevezetésre. 

 

 
Objektum típus/VOR 

azonosító 

Bevezetés 

pont helye 

Objektum típus/VOR azonosító 

tisztított 

kommunális 

szennyvíz 

AJE822 

(Ipari vízhasználati telep) 

Jenői-patak 

6+158 km 

szelvénye 

ATP910 

Felszíni vízbevezetési – Vízterhelési pont 

 

tisztított 

csapadékvíz 

AJE822 

(Ipari vízhasználati telep) 

Jenői-patak 

6+162 km 

szelvénye 

ARZ450 

Felszíni vízbevezetési hely 

73. Táblázat: Bevezetési pontok helye a Jenői-patakba 

 

Mivel közcsatornára bocsátás nem történik, ezért szerződött (engedélyezett) bebocsátási mennyiségek 

nem értelmezhetőek és a jelenleg hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben nem kerültek előírásra. 

 

Engedélyezett szennyvíz kibocsátások élővízbe, felszíni vízfolyásba történnek, a hatályos vízjogi 

engedélyek szerint a következő engedélyezett mennyiségekkel: 

 

- kommunális szennyvíz esetében: 180 m3/d (35100/2977-9/2018.ált. - 3500/14719/2021.ált.) 

- tisztított csapadékvíz esetében (CS-1-0): 60,5 l/s (35100/6248/2020.ált.) 
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 2020 2019 2018 2017 2016 

keletkező kommunális szennyvíz (m3/év) 2 218 2 201 2 409 2 438 2 257 

üzemnapok száma (üzemnap/év) 266 280 271 270 200 

kibocsájtott szennyvíz napi lebontásban 8,34 7,86 8,89 9,03 11,29 

74. Táblázat: A kibocsátott kommunális szennyvíz mennyiségek átlaga napi lebontásban. 

 

A fentiek alapján a kibocsátott mennyiségek minden vizsgált évben és jelentősen az engedélyezett 

kibocsátási mennyiségek alatt voltak. A tisztított csapadékvíz esetén eleve szabványos számításon 

alapult a mértékadó mennyiség meghatározása a vízjogi engedélykérelemhez, így a tényleges kibocsátás 

is ennek nagy valószínűséggel megfelel; illetve nagyobb intenzitású záporok kialakulására a Nógrádi 

Vegyipari Zrt.-nek nyilván nincs ráhatása, amely nagyobb mennyiségű csapadékvizet eredményez. A 

Jenői-patak a bevezetés torkolatának környékén a meder beton burkolatú, az „U” szelvény (b=1,0 m, 

h=70 cm) esése 2 ezrelék; az NQ2% értéke 14 m3/sec. A mederburkolat kiépítését a helyszűke, illetve a 

földmederbeli lefolyás sebessége (annak eróziós hatása) indokolja. Megemlítjük, hogy a Tolmácsi 

Tározóra a 6.1/19/91 vízikönyvi számú vízjogi engedély 2015. évi módosítása alapján a lekötött 

vízmennyiséget 80 000 m3/évről 5 000 m3/évre, majd a legutolsó 2018-as 35100/11739-11/2018.ált. 

számú módosításban 2500 m3/évre csökkentették. 

 

5.5. Kibocsátások és alkalmazandó határértékek 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. felülvizsgálattal érintett telephelyén – jóváhagyott – önellenőrzési terv 

alapján, akkreditált mérőszervezet – a DMRV Zrt. Környezet- és Vízminőség-védelmi Osztálya - 

vizsgálja a vele kötött szolgáltatási szerződés alapján a kibocsátott szennyvíz minőségét. 

 

Mérési időszak Mintavételi időpontok 
Elfogadott ÖVB Adatlapcsomag 

azonosító (OKIR) 

2016 

2016.03.03. 

2016.06.02. 

2016.09.01. 

2016.12.01. 

2016-2018. között időszakban ÁNYK 

bevallás 
2017 

2017.03.02. 

2017.06.01. 

2017.09.04. 

2017.12.04. 

2018 
2018.03.01. 

2018.06.05. 
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Mérési időszak Mintavételi időpontok 
Elfogadott ÖVB Adatlapcsomag 

azonosító (OKIR) 

2018.09.04. 

2018.12.06. 

2019 

2019.03.04. 

2019.06.04. 

2019.09.04. 

2019.12.04. 

1607669 

1624321 

1640482 

1657115 

2020 

2020.03.03. 

2020.06.03. 

2020.09.03. 

2020.12.03. 

3000652 

3038208 

3071697 

3110046 

2021 

2021.03.03. 

2021.06.03. 

2021.08.30. 

2021.11.29. 

3197136 

3247298 

3271706 

3298263 

75. Táblázat: Szennyvíz önellenőrzés mérési időpontok (2016-2021) 

 

A telephely kommunális szennyvíztisztítójának hatályos, KTVF: 6505-3/2013. ügyiratszámon kiadott,  

35100/2977-9/2018.ált. és 3500/14719/2021.ált. határozatszámokon módosított vízjogi üzemeltetési 

engedélye tartalmazza a kibocsátási határértékeket, amelyek a vízjogi engedély (illetve a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21) kormányrendelet alapján (a befogadó 

ökológiai védelme érdekében) egyedi kibocsátási határértékekkel rendelkezik a következő 

komponensekre: 

 

Komponens Egyedi határérték 

Dikromátos oxigénfogyasztás, KOIk 125 mg/l 

Biokémiai oxigénigény, BOI5 25 mg/l 

Összes nitrogén 30 mg/l 

Ammónia-ammónium-nitrogén 10 mg/l 

Összes lebegő anyag 35 mg/l 

Összes foszfor 5 mg/l 

Összes só 2000 mg/l 

SZOE 2 mg/l 

76. Táblázat: Kibocsájtási határértékek 

 

Az FKI-KHO:2790-8/2016. számon módosító határozat alapján a Zrt. 2017. I. negyedévétől az 

önellenőrzést csak a kommunális szennyvízre végzi. A 2016. évi vizsgálati időszakban a további 
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vízszennyező anyagok tekintetében a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről 

és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében „2. 

egyéb védett területek befogadóira” előírt határértéket kell betartani. (Ezek szennyvizek befogadóba 

való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott 

kibocsátási határértékek.) 

 

Szennyező-

anyag 

Határ-

érték 

2016. évi mérések 

03.03 03.03 06.02 06.02 09.01 09.01 12.01 12.01 

komm. 

szennyv. 

ipari 

befolyó 

hűtővíz 

komm. 

szennyv. 

ipari 

befolyó 

hűtővíz 

komm. 

szennyv. 

ipari 

befolyó 

hűtővíz 

komm. 

szennyv. 

ipari 

befolyó 

hűtővíz 

pH 6,5-9   8 7,8 8,0  7,6 8,9  8,2 8,0 

KOI 125 79 <30 389 <30 40 45 50 <30 

BOI 25 44   130   <10   <10   

Ammónium 10 1,4   38,4   0,4   19,8   

összes 

nitrogén 

30 12,20   65,2   9,36   26,3   

összes foszfor 5 0,92   5,7   0,63   1,44   

összes oldott 

anyag 

- 810   1845   855   2295   

összes 

lebegőanyag 

35 10   470   <10   <10   

összes oldott 

anyag izzítási 

maradéka 

(összes só) 

2000 580   1530   595   2100   

hexánnal 

extrahálható 

anyagok 

(SZOE) 

2 3   4,0   <2,0   <2,0   

ezüst 0,01   <0,010       <0,010     

kadmium 0,005   <0,001       <0,001     

összes króm 0,2   <0,050       <0,050     

réz 0,5   0.024       <0,02     

összes vas 10   0.412       0,317     

összes mangán 2   0.505       0,051     

nikkel 0,5   <0,010       <0,010     

ólom  0,05   <0,010       <0,010     

cink 1   0.050       <0,010     

77. Táblázat: Szennyvíz vizsgálati eredmények 2016. évben 
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Szennyező-anyag Határérték 

2017. évi mérések 

03.02 06.01 09.04 12.04 

kommunális szennyvíz 

pH 6,5-9 7,3 7,8 7,8 7,5 

KOI 125 31 66 36 56 

BOI 25 <10 <10,0 <10 <10 

Ammónium 10 0,55 24,4 15,8 41,6 

összes nitrogén 30 9,49 30,5 33,2 47,7 

összes foszfor 5 0,60 2,71 3,89 6,02 

összes oldott anyag - 810 3085 4485 5475 

összes lebegőanyag 35 <10 <10 <10 <10 

összes oldott anyag izzítási maradéka (összes só) 
2000 550 535 4110 4495 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 
2 <2,0 3,5 <2,0 <2,0 

78. Táblázat: Szennyvíz vizsgálati eredmények 2017. évben 

 

Szennyező-anyag Határérték 

2018. évi mérések 

03.01 06.05 09.04 12.01 

kommunális szennyvíz 

pH 6,5-9 6,3 7,4 7,6 7,9 

KOI 125 2495 701 116 41 

BOI 25 990 210 38 <10 

Ammónium 10 4,2 5,4 14,2 2,4 

összes nitrogén 30 14,0 11,3 19,5 <5 

összes foszfor 5 <0,5 0,77 2,13 <0,5 

összes oldott anyag - 1640 1580 1920 1310 

összes lebegőanyag 35 350 60 120 <10 

összes oldott anyag izzítási maradéka (összes só) 
2000 920 1270 1370 1170 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 
2 2,5 <2,0 <2,0 <2,0 

79. Táblázat: Szennyvíz vizsgálati eredmények 2018. évben 
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Szennyező-anyag Határérték 

2019. évi mérések 

03.04 06.04 09.04 12.04 

kommunális szennyvíz 

pH 6,5-9 8,2 9,2 8,1 7,8 

KOI 125 34 47 22 23 

BOI 25 <10 <10 12 <10 

Ammónium 10 0,95 <0,05 2,2 4,8 

összes nitrogén 30 <5 <5 5,52 9,58 

összes foszfor 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

összes oldott anyag - 760 950 1045 1080 

összes lebegőanyag 35 <10 25 30 35 

összes oldott anyag izzítási maradéka (összes só) 
2000 650 865 950 930 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 
2 <2,0 4,5 <2,0 2,5 

80. Táblázat: Szennyvíz vizsgálati eredmények 2019. évben 

 

Szennyező-anyag Határérték 

2020. évi mérések 

03.03 06.03 09.03 12.03 

kommunális szennyvíz 

pH 6,5-9 8,1 9,2 8,1 7,7 

KOI 125 40 80 85 26 

BOI 25 <10 17 44 <10 

Ammónium 10 2,4 <0,05 3,4 5,6 

összes nitrogén 30 <5 5,13 9,37 6,40 

összes foszfor 5 <0,5 <0,5 0,56 <0,5 

összes oldott anyag - 760 935 950 970 

összes lebegőanyag 35 30 130 80 10 

összes oldott anyag izzítási maradéka (összes só) 
2000 680 840 860 875 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 
2 <2,0 2,5 <2,0 <2,0 

81. Táblázat: Szennyvíz vizsgálati eredmények 2020. évben 
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Szennyező-anyag Határérték 

2021. évi mérések 

03.03 06.03 08.30 11.29 

kommunális szennyvíz 

pH 6,5-9 8,3 9,3 7,8  

KOI 125 23 37 49  

BOI 25 <10 <10 <10  

Ammónium 10 2,4 <0,05 4,6  

összes nitrogén 30 <5 <5 5,82  

összes foszfor 5 <0,5 <0,5 <0,5  

összes oldott anyag - 610 880 970  

összes lebegőanyag 35 30 35 30  

összes oldott anyag izzítási maradéka (összes só) 
2000 60 790 860 

 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) 
2 <2,0 3,5 <2,0 

 

82. Táblázat: Szennyvíz vizsgálati eredmények 2021. évben. 

 

A legutolsó felülvizsgálat óta eltelt időszak mérési eredményei alapján megállapítható, hogy bizonyos 

esetekben a szigorú egyedi kibocsájtási határértékeket nem tudta tartani a kommunális szennyvíztisztító 

bizonyos mintavételi időpontokban. KOI, BOI és összes lebegőanyag tekintetében határérték túllépés 

jelentkezett a 2018-as I. és II. negyedévben. A tárgyi év negyedik negyedévben egyik komponens 

esetében sem volt határérték túllépés. 2018 őszén megtörtént a biológiai szennyvíztisztító karbantartása 

és beoltása, mely intézkedés további hatásfok növekedést eredményezett. Gyakori túllépés jelentkezik 

a hexánnal extrahálható anyagok tekintetében, amely a 28/2004 (XII.25) KvVM rendelet 2. 

mellékletében szereplő 4 területi kategória alapú határérték (2 – 5 – 5 - 10 mg/l) közül háromnak még 

mindig megfelelne. Az előírt egyedi SZOE határérték (2 mg/l) a legszigorúbb területi kategóriára 

(Balaton és vízgyűjtője) vonatkozó határértéknek feleltethető meg. A vizsgált időszakban csak a 2016-

os év során történt önellenőrzés fémekre, melyeknél kibocsátási határérték túllépés nem jelentkezett. A 

hűtőkör zárttá tételétől a használt hűtővíz patakba történő bevezetése megszűnt. A Nógrádi Vegyipari 

Zrt. 2017. I. negyedévétől az önellenőrzést csak a kommunális szennyvízre végzi. A többi vízszennyező 

komponens tekintetében némileg hektikusan, rendszertelenül fordult elő határérték túllépés az 

önellenőrzések alkalmával. A 2015. évi Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint a befogadóként szolgáló 

Jenői-patak leggyakoribb vízhozamában változás nem történt a legutolsó felülvizsgálat óta (0,113 m3/s 

~9760 m3/nap). 
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 2020 2019 2018 2017 2016 

kibocsájtott szennyvíz napi lebontásban (m3) 8,34 7,86 8,89 9,03 11,29 

83. Táblázat: Napi átlag szennyvíz kibocsájtás a Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén 

 

A fenti táblázat alapján a Zrt. legnagyobb kommunális szennyvízmennyisége is (11,29/9760) 0,11%-a, 

a befogadó átlagos vízhozamának, azaz a hígulás ~880 szoros. A tárgyi szennyvíztisztító létesítése és 

első beüzemelése idején a dolgozói létszám sokkal magasabb volt a jelenleginél vizsgált, a jelenlegi 

létszám mellett a szennyvíztisztító fejlesztése továbbra is aránytalanul költséges lenne. Tolmácson 

továbbra sincs kiépült közcsatorna hálózat, amennyiben a települési szennyvízhálózat kiépül, a 

Nógrádi Vegyipari Zrt. tervezi, hogy ráköt erre, és saját kommunális szennyvíztisztítóját, ezzel 

együtt a Jenői-patakba történő közvetlen bevezetést megszünteti. 

 

A Nógrád Vegyipari Zrt. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21) 

korm.rend. 1. mellélet B) - E) pontjaiban említett veszélyes vízszennyező anyag kibocsátásában, és az 

ott felsorolt technológiákban továbbra sem érintett. 

 

A 220/2004. (VII.21) kormányrendelet 8. §-a alapján:  

 

„A felszíni víztestek jó kémiai állapotának elérése és fenntartása érdekében az 1. számú melléklet B) 

pontjában meghatározott I. lista szerinti anyagok, valamint E) pontjában meghatározott elsőbbségi 

veszélyes anyagok, anyagcsoportok kibocsátásának fokozatos kiküszöbölésére, továbbá a B) pontban 

meghatározott II. lista szerinti anyagok, valamint az E) pontban meghatározott elsőbbségi anyagok, 

anyagcsoportok kibocsátásának csökkentésére intézkedéseket kell hozni a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervben.”  

 

5.6. Vízvédelmi monitoring bemutatása, önellenőrzési terv és adatszolgáltatás 

 

A vizsgált telephely szennyvíztisztítójában tisztított kommunális szennyvízét a Zrt. a 220/2004. 

Kormányrendelet alapján önellenőrzési tevékenységét keretében vizsgálja. 

 

Határozat száma Ügyirat kelte Hatályossági idő 

KTVF: 1478-2/2012. 2012.01.26. 2017.01.31. 

FKI-KHO: 2790-9/2016. 2016.11.17. 2018.03.31. 

35100/2421-1/2019.ált. 2019.02.18. 2021.11.30. 

84. Táblázat: Elfogadott önellenőrzési tervek 
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*2014-től az önellenőrzést elfogadó területileg illetékes szervezet a Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

 

A mintavételi helyek és időpontok a tárgyévet megelőzően bejelentésre kerülnek a Fővárosi 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági osztályára OKIR rendszerben FEVISZ: ÖVB adatlap 

formájában.  

 

Azonosító Kibocsátási 

pont KTJ 

Mintavételi 

hely 

Befogadó/ 

átvevő 

Kezdés Befejezés BeKTJ 

vizsgálat? 

Befogadó 

vizsgálat? 

11 102571953 

Nógrádi 

Vegyipari 

Zrt. 

kommunális 

szennyvíz, 

Tolmács 

Jenői-

patak 

2021.03.03. 

00:00:00 

2021.03.03. 

00:00:00 
nem nem 

12 102571953 

Nógrádi 

Vegyipari 

Zrt. 

kommunális 

szennyvíz, 

Tolmács 

Jenői-

patak 

2021.06.03. 

00:00:00 

2021.06.03. 

00:00:00 
nem nem 

13 102571953 

Nógrádi 

Vegyipari 

Zrt. 

kommunális 

szennyvíz, 

Tolmács 

Jenői-

patak 

2021.08.30. 

00:00:00 

2021.08.30. 

00:00:00 
nem nem 

14 102571953 

Nógrádi 

Vegyipari 

Zrt. 

kommunális 

szennyvíz, 

Tolmács 

Jenői-

patak 

2021.11.29. 

00:00:00 

2021.11.29. 

00:00:00 
nem nem 

85. Táblázat: 2021. évi vizsgálatok ütemezése OKIR rendszerben 
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Mintavételi helyek bemutatása: 

az elfolyó tisztított kommunális szennyvizek vizsgálata a befogadóba való bevezetés előtti utolsó akna, 

a befolyó ipari hűtővíz vizsgálata 2017 I. negyedévétől kezdődően nem végzik, korábban a 

szivattyúházban történt 

 

Komponens 
Kommunális, tisztított 

szennyvíz 

pH negyedévente 

KOI negyedévente 

BOI negyedévente 

ammónium negyedévente 

összes nitrogén negyedévente 

összes foszfor negyedévente 

összes oldott anyag negyedévente 

összes lebegőanyag negyedévente 

összes oldott anyag izzítási maradéka (összes 

só) 

negyedévente 

hexánnal extrahálható anyagok (SZOE) negyedévente 

86. Táblázat: Mintavételi gyakoriságok és vizsgálandó komponensek a hatályos önellenőrzési terv alapján 

 

Ipari víz vizsgálata csak a 2016-os évben történt, az 5.4 fejezetben megemlített hatósági végzés alapján 

2017. I. negyedévétől törlésre került a kötelező önellenőrzés keretében vizsgálandó komponenseinek 

köréből. Az önellenőrzést továbbra is a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet-és 

Vízminőségvédelmi Osztály Központi Laboratóriuma végzi (Vác, Kodály Zoltán u. 3.) szolgáltatási 

szerződésben foglaltak alapján. Vitás és kérdéses esetekben WESSLING Hungary Kft. budapesti 

laboratóriuma jár el. A felülvizsgálat dokumentáció elkészítése során még csak a 2021-es év első 3 

negyedéves mérésekre került sor. A vonatkozó mérési jegyzőkönyvek a tárgyi dokumentáció mellékletei 

közé beemelésre kerültek. Az önellenőrzés keretében előírt éves adatszolgáltatásokat a Nógrádi 

Vegyipar Zrt. a tárgyi év első 3 mérési időszakáról elvégezte OKIR rendszeren keresztül. A 35100-

2421-1/2019.ált. ügyiratszámon elfogadott önellenőrzési terv nem írja elő a telephely tisztított, és a 

Jenői-patakba kibocsátott csapadékvizének mérését. A jelenleg hatályos EHK engedély sem írja elő a 

csapadékvíz-áram mérését. 

 

Elfogadásról szóló FEVISZ ÖA adatcsomag azonosítók: 

2021. I. negyedév: 3197136 

2021. II. negyedév: 3247298 

2021. III. negyedév: 3271706 
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A Nógrádi Vegyipari Zrt. a jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, 

PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély alapján éves 

összefoglaló jelentést készít és megküldi a környezetvédelmi hatóság számára. A vonatkozó engedélyek, 

nyilvántartások, dokumentumok és engedélyek felsorolása a 2.8. fejezetben található. 

 

5.7. Vízvédelemmel kapcsolatos tervek, utasítások, személyi feltételek 

 

A vízvédelemhez kapcsolódó dokumentumokkal és utasítások: 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. rendelkezik a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

szóló üzemi 90/2007. (IV.26.) kormányrendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Nógrád 

megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály II. hagyott jóvá 

NO-05/KVO/339-7/2017. határozatszámon. Az üzemi kárelhárítási tervet 5 évente kell felülvizsgálni, 

így a következő felülvizsgálat 2022. októberében lesz esedékes. 

 

Az Nógrádi Vegyipari Zrt. 5.6. fejezetben tárgyalt 35100/2421-1/2019.ált. számon elfogadott 

önellenőrzési terve 2021. 11. 30. napjáig volt hatályos. A EKH engedély felülvizsgálati 

dokumentációjának készítésével párhuzamosan benyújtásra került az önellenőrzéshez kapcsolódó a 

telephelyen található kommunális szennyvíztisztító vízjogi üzemeltetési engedélyének 

meghosszabbítása, mely eljárás lezárult és a vízjogi üzemeltetési engedélymódosítás kiadásra került  

A fenti kapcsolódó vízjogi üzemeltetési engedély kiadása után OKIR felületen benyújtásra került az új 

felülvizsgálat önellenőrzési terv, melynek elbírálása még nem történt meg (ADATCSOMAG: 

3292520). 

 

A vízvédelem személyi feltételei a Nógrádi Vegyipari Zrt.-nél adottak: megfelelő végzettséggel 

rendelkező környezetvédelmi megbízottat (lásd Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 10.1. 

fejezetben) alkalmaz, valamint szükség esetén, adott feladatokhoz külsős szakértő céget is igénybe vesz. 

Az éves környezetvédelmi oktatások alkalmával vízvédelemhez kapcsolódó képzés is van. 

 

6. Talaj és felszín alatti vizek 

 

6.1. Terület-igénybevétel és a területhasználat megváltozásai 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt vizsgált telephelyén a területhasználat, és terület-igénybevétel szempontjából 

nem történt változás a legutóbbi (2016) környezetvédelmi felülvizsgálat óta. Ipari léptékhez viszonyítva 

a telephely viszonylag kis méretű: 4 ha 3954 m2; a telekhatár nem változott, a telken belüli beépítési 
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arányok nem változtak. Földhivatali besorolás szerint „kivett üzem”; szabályozási terv szerinti 

besorolása „GIP” (ipari gazdasági) övezet. Építmények elhelyezkedése a 0 fejezetben, valamint az 

mellékletek fejezetrészben látható. A vizsgált telephelyen – a működés megkezdése – az 1920-as évek 

óta vegyipari tevékenység folyik: kezdetben szeszfőzde, majd falepárló, faszéngyártó üzem; később 

észtergyártás, oldószergyártás és regenerálás, illetve autóipari vegyszerek előállítása történt, illetve 

történik. 

 

6.2. A talaj jellemzése, érzékenység 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 

27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet „Felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, 

kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő 

települések” elnevezésű melléklete alapján a felülvizsgálattal érintett telephely és környezete (Tolmács 

település) „érzékeny” besorolású.  

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint és a 

VITUKI által készített szennyeződés érzékenységi térkép alapján a vizsgálat terület szennyeződés-

érzékenysége szintén „érzékeny” besorolású. 

 

Talajrétegződés: 

A Terv-Consult Kft. által 2009-ben mélyített talajfúrások szerint a területen jellemző talaj homok, 

homokos agyag, homokos iszap, homokos kavics, és homokliszt rétegek váltakozásából épül fel, 

esetenként feltöltési anyaggal. 

 

2015-ben a Geogold Kárpátia Kft. végzett vertikális elektromos szondázásos vizsgálatokat, melyek 

alapján a felszínen általában vékony, 0,5 - 1,0 m vastag feltöltés található, mely alatt egy alacsonyabb 

vezetőképességgel jellemezhető, gyengébb vízvezető képességű összlet következik (mélysége 7-15 m 

közötti). A T7, T6, T5mérőpontnál mintegy 14 – 15 m mélységig tart, a T5 - T3 pont között sekélyebben, 

7 m körüli a mélysége. Ezután következik egy magasabb ellenállású összlet, mely K felé, a T3 jelű pont 

felé kivékonyodik, mélysége 36,5-ről nagyjából 18 m-ig csökken. A jobb vízvezető képességű 

képződmény alatt ismét alacsonyabb ellenállással jellemezhető összlet következik, mely alatt a T5-T3 

pontok között ismét megjelenik egy homokosabb kifejlődés. 

 

(T1…T9 geofizikai mérőpontok pontos helye az mellékletek fejezetrészében található helyszínrajzon 

látható, melyet a Biokör Kft készített a részletes tényfeltárási záródokumentáció keretében.) 
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A Biokör Kft által mélyített fúrások alapján:  

0 – 1 m vastag feltöltés, 

1 – 5 m vastag világossárga, sárgásbarna homokos lösz képződmény, 

2 – 3 vastag szürke színű durva homokos közép- nagy szemű kavicsos képződmény, a fő víztartó réteg  

északi és déli irányban összefogazódik egy apró-finomszemű csillámos kvarchomok képződménnyel. 

 

Talajvíz szintje: 

A terep É-D-irányban, a Jenői-patak felé lejt. Ezt a talajvíz szintje is viszonylag jól követi. 

 

 

24. Ábra: Potenciometrikus vízszint adatok a felülvizsgálattal érintett telephelyen (Biokör Kft. – 2015) 

 

A 2015-2016-ban végzett részletes tényfeltárás vizsgálatai alapján megállapítást nyert 

(PE/KTF/13557-15/2016), hogy a talajvíz, ha kis mértékben is, de kommunikál a Jenői-patakkal. 

 

6.3. Felszín alatti víz monitoring 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. a 2657 Tolmács, Arany János u. 2. szám alatti telephelyén az OKTF-KP/9591-

11/2016. számú határozattal megváltoztatott PE/KTF/13557-15/2016. számú határozat és az NO-

05/KVO/220-10/2019. számú határozat alapján kármentesítési monitoring tevékenységet végzett, 

melynek során a monitoring részeként a felszín alatti vizek minőségét 6 db monitoring kútból (M2, 

NVF1, NVF2, NVF6, NVF14, NVF20) vett vízminta segítségével követték, a mederüledék állapotát 

pedig 3 ponton (JP1M, JP2M, JP3M) vett üledék vizsgálattal ellenőrizték. 2018 decembere óta egy 7. 

mintavételi ponttal (NVF13) egészültek ki a felszín alatti vizek vizsgálata.  A legutolsó felülvizsgálat 

(2016) óta 2018-ban a 35100/2222-7/2018.ált. számú határozat alapján az M1 és M3 jelű monitoring 

kút megszüntetésre került és további és további 5 talajvízmegfigyelő kút létesült (NVF1, NVF2, NVF6, 

NVF14, NVF20). A 2018-ban kiadott 35100/1446-2/2018.ált. számú határozat kiadásával az NVF1, 
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NVF2, NVF6, NVF14, NVF20 és M2 jelű talajvízmonitoring kutak vízjogi üzemeltetési engedélyt 

kaptak és a korábbi alapengedély (KTVF: 4394-5/2009.) visszavonásra került. 2021. januárjában 

benyújtásra került a kármentesítési monitoring záródokumentáció, mely alapján Nógrád megyei 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya NO/KVO/26-12/2021. 

számú határozatában a kármentesítési monitoring tevékenység folytatását írta elő további 4 évig, 

évenkénti összefoglaló monitoring jelentések, valamint 2025. február 10.-i határidővel egy monitoring 

záródokumentáció benyújtásával. 

 

NO/KVO/26-12/2021. számú kármentesítési monitoring folytatására kötelező határozatban az 

alábbiak kerültek előírásra: 

„A monitoring kutak vízjogi rendezése szükséges. Az NVF13 jelű kút létesítésére vonatkozóan a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben 

meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletei benyújtásával vízjogi engedélyt kell 

kérni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.” 

 

NVF13 talajvízmegfigyelő kút 35100/10059-4/2021.ált számon vízjogi létesítési engedélyt kapott 

2021.09.07.-én. A monitoring kút kivitelezési munkálatai 2021.10.19.-én lezajlottak. A vízjogi 

üzemeltetési engedélyezés jelenleg folyamatban van. 

 

Kút jele 
EOV X 

(m) 

EOV Y 

(m) 
Z terep (mBf) Z csőtető (mBf) 

Nyugalmi 

vízszint (m) 
Talpmélység (m) 

NVF13 287593,71 654194,85 193,73 194,03 3,12 8,50 

87. Táblázat: Az újonnan létesült monitoring kút (NVF13) helye és műszaki adatai 

 

A felszín alatti vizek vizsgálata során talajvíz mintavétel, míg az üledékek vizsgálatakor a 2657 

Tolmács, Arany János u. 2. szám alatti telephely mellett folyó Jenői-patak medréből történik mintavétel. 

 

Szennyezőanyag Talajvízre [μg/l] Talajra [mg/kg] 

Fenol-index 1 400 3,6 

Ammóniumion tartalom 67 770 - 

Arzén 82 - 

TPH 8 164 905,6 

Benzol 137,6 - 

Toluol 66 910 468,9 

Etilbenzol 2 489 5,9 

Xilolok 16 700 50,1 
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Egyéb alkilbenzolok összesen 2 506 413,4 

Naftalinok 8,2 - 

Diklór-etilének 18,8 - 

Diklór-metán 71,9 - 

Dikló-etánok 8,2 - 

1,1,2-Triklór-etán 13,3 - 

Tetraklór-etilén 10,9 - 

Σ Halogénezett alifás 

szénhidrogének 
97 5,025 

Vinil-klorid 2 - 

Klórbenzol 219,6 - 

88. Táblázat: A területre megállapított (D) kármentesítési célállapot határértékek 

 

Kút 

jele 

EOV X 

(m) 

EOV Y 

(m) 

Z terep 

(mBf) 

Z csőtető 

(mBf) 

Talpmélység 

(m) 
Szűrőzés (m-m) 

NVF1 287575,6 654334,5 196,87 196,77 8,0 3,5 - 7,5 

NVF2 287578,0 654227,6 192,32 193,04 6,0 2,0 - 5,5 

NVF6 287511,9 654254,9 190,42 191,11 6,0 1,0 - 5,5 

NVF13 287593,71 654194,85 193,73 194,03 8,50 3,0 – 8,0 

NVF14 287449,3 654386,4 190,51 191,31 5,0 1,0 - 4,5 

NVF20 287504,8 654179,8 190,41 191,09 5,0 1,0 - 4,5 

M-2 287496,8 654376,9 n.a. 192,35 6,0 2,0 – 5,0 

89. Táblázat: Kármentesítési monitoring rendszer elemei és adatai 

 

A monitoring rendszer létesítményei, valamint a mintavételezés gyakorisága a szennyezőanyag 

komponensek vonatkozásában az OKTF-KP/9591-11/2016. számú határozatban, valamint az NO-

05/KVO/220-10/2019. számú határozatban meghatározottak szerint, melyek az alábbiak: 

 

Éves gyakorisággal felszín alatti vízmintavétel:  

• összes alifás szénhidrogén (NVF1, NVF2, NVF6, NVF14, NVF20, M2)  

• benzol, toluol, xilol, etil-benzol, egyéb alkilbenzolok (NVF1, NVF2, NVF6, NVF14, NVF20, 

M2)  

• fenol (NVF1, NVF2, NVF14, NVF20, M2)  

• klórfenol ((NVF1, NVF2, NVF14, NVF20, M2)  

• halogénezett alifás szénhidrogének (NVF1, NVF2)  

• halogénezett aromás szénhidrogének (NVF2, NVF14, NVF20, M2) 
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Féléves gyakorisággal felszín alatti vízmintavétel:  

• összes alifás szénhidrogén, benzol (NVF13) 

 

Féléves gyakorisággal mederüledék vizsgálat:  

• benzol, toluol, xilol, etil-benzol, egyéb alkilbenzolok (JP1M, JP2M, JP3M)  

• fenol-index (JP1M, JP2M, JP3M)  

• halogénezett aromás szénhidrogének (JP1M, JP2M, JP3M)  

• ammónium-ion (JP1M, JP2M, JP3M) 

 

6.4. Anyagtárolás, hulladéktárolás és műszaki védelmük 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) alapján: 

- „Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a 

felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 

elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések 

kivételével – műszaki védelemmel folytatható.” 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén 2 db üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely található. A 

gyűjtőhelyek szabályzatát a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya hagyta jóvá 2015-ben PE/KTF38761-2/2015. határozatszámon. Lévén a jóváhagyás a 

hatóság részéről 6 éve történt ezért indokolttá vált a szabályzat felülvizsgálata, melyet jelen 

dokumentáció keretében kívánunk benyújtani. A gyűjtőhelyek részletes bemutatása leírása a 7.5.1 

fejezetben található. 

 

A telephely 2 db veszélyes üzemi gyűjtőhelyén a hulladékok gyűjtő edényzete, illetve a gyűjtőhely 

padozat és kialakítása megakadályozza a földtani közeg és a felszín alatti víz terhelését. Az 

anyagtárolások túlnyomó része folyadékok formájában történik különböző tartályokban, 

tartályparkokban. A tartályok részletes leírása a 2.9 fejezetben található, méret és tárolt anyagok 

megadásával. A tárolóedényeket biztonsági szerelvényekkel (túltöltés gátló, ki-belégző) szerelték fel, 

mellyel tovább csökkentik, illetve teljesen megakadályozzák a vegyi anyagok párolgásának, gőzeinek a 

légtérbe való jutását. A tárolótartályok kármentőben helyezkednek el, így havária esetén sem jut 

szennyezőanyag a környezetbe. A tároló tartályok időszakos felülvizsgálatáról folyamatosan 

gondoskodnak. A kármentesítési monitoring keretében elvégzett mintavételi eredmények jelen 

dokumentáció mellékleteként benyújtásra kerülnek. 
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6.5. FAVI adatszolgáltatások 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt.-t a jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, 

PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély. FAVI-ENG éves (ÉJ) 

adatszolgáltatás benyújtására kötelezi, melynek a Kötelezett rendszeresen a határidőket betartva eleget 

tesz az OKIR elektronikus rendszerén keresztül. 

 

Az adatszolgáltatásban jelenleg az alábbi engedélyköteles tevékenység helye (EH KTJ) számokra 

történik az adatszolgáltatás: 

 

100 487 164  Hulladék oldószer tároló 

100 487 186  Alapanyag tároló tartálypark I. 

100 487 223  Félkész és késztermékek tároló tartálypark 

100 487 326  Alapanyag tároló tartálypark IL 

100 487 360  Alapanyag tároló tartálypark III. 

100 487 382  Veszélyes hulladék tároló 

 

6.6. A felszín alatti szennyezéssel kapcsolatos kivizsgálás és tényfeltárás aktuális helyzete – a 

tevékenységből származó szennyezés megszüntetésének lehetőségei 

 

A legutóbbi felülvizsgálat idején (2016.) a Nógrádi Vegyipari Zrt. fellebbezést nyújtott be a 

PE/KTF/13557-15/2016. számon kiadott határozatban előírt kármentesítési monitoring végzésére és 

beavatkozási terv készítésére való kötelezés ellen és a másodfokú hatóság döntésének meghozatalára 

várt. A fellebbezésben vitatta a beavatkozási terv készítés szükségességét, illetve a kármentesítési 

monitoring által előírt mintavételi pontok számát és a vizsgálandó komponensek körét. A fellebbezés 

eredményeként az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

felülvizsgálta a Kormányhivatal által kiadott határozatot, és a 2016. november 14-én kiadott, OKTF-

KP/9591-11/2016. számú határozatában megváltoztatta az elsőfokú határozatot.  

 

Az OKTF-KP/9591-11/2016. számú határozatban meghozott legfőbb döntések (a teljesség igénye 

nélkül) az alábbiak: 

• A szennyező komponensekre vonatkozó (D) kármentesítési célállapot határértékei esetében 

kevésbé szigorú értékek kerültek megállapításra. 

• A mederüledékeknél féléves, míg a felszín alatti vizeknél éves mérési gyakoriságokat írtak elő. 

• Csökkentették a monitoring tevékenységbe bevont mintavételi helyek számát. 

• Csökkentették a mérendő komponensek számát az egyes kutaknál. 
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• Éves jelentés beküldését határozták meg. 

• 2021. január 31-ig kármentesítési monitoring záródokumentáció benyújtását írták elő. 

 

Ahogyan a 6.3. fejezetben említésre került, az előírt kármentesítési monitoring záródokumentáció 

benyújtásra került 2021. januárjában, mely alapján Nógrád megyei Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya NO/KVO/26-12/2021. számú határozatában 

a kármentesítési monitoring tevékenység folytatását írta elő további 4 évig, évenkénti összefoglaló 

monitoring jelentések, valamint 2025. február 10.-i határidővel egy monitoring záródokumentáció 

benyújtásával. 

 

Továbbra is fentartának álláspontunkat a tekintetben, hogy jelen felülvizsgálat keretében nem célszerű 

a felszín alatti szennyezéssel kapcsolatosan zajló eljárásba beavatkozni; ezzel kapcsolatosan új 

körülmény vagy adat nem merült fel a felülvizsgálat keretében. A jelenlegi szennyezés továbbra sem 

érint lakóterületet, a talajvíz áramlási irányban nincs lakóterület, csupán annak közelében van lakás 

célú területhasználat, mely területeket felvízi irányban helyezkednek el. A terület alatt lévő sekély 

felszín alatti vízből ivóvízcélú vízkivétel nem történik. A Jenői-patak túloldalán lévő szarvasmarha 

tenyésztő telepen az állatok itatása a felszín alatti vízből történik, azonban a patak hidraulikus gát 

szerepe miatt a szennyezés az állatokra veszélyt nem jelent; a patak jobb partján elhelyezkedő területre 

nem terjedhet át. 

 

6.7. Alapállapot-jelentés 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) alapján: 

„Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez, valamint a 19. § (1) bekezdése, a 20/A. § 

(4) bekezdése, a 20/A. § (6) bekezdése és a 20/A. § (8) bekezdése szerinti felülvizsgálathoz benyújtott 

adatokat a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Favir.) 15. § (8) bekezdésében és 13. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően elkészített 

alapállapot-jelentéssel (a továbbiakban: alapállapot-jelentés) kell kiegészíteni, ha a telephelyre 

vonatkozó alapállapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltárási záródokumentáció nincs 

a környezetvédelmi hatóság birtokában.” 

 

A fenti jogszabályhely alapján a Nógrádi Vegyipari Zrt. a felülvizsgálattal érintett telephelyre vonatkozó 

részletes tényfeltárási dokumentációt a Környezetvédelmi Hatósághoz korábban benyújtotta, így az 

alapállapot jelentés elkészítése nem indokolt. 
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7. Hulladékgazdálkodás 

 

7.1. A hulladékképződéssel járó technológiák ismertetése 

A teljes üzem részletes technológiai leírása a 0 fejezetben került bemutatásra. A technológia a legutóbbi 

felülvizsgálat óta nem változott érdemben, emiatt jelen fejezetben csak a hulladékkeletkezés 

szempontjából mutatjuk be a technológiát. A vizsgált üzem - a jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-

15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati 

engedély szerint - szerves vegyipari alaptevékenységet, és ennek keretében hulladékgazdálkodási 

tevékenységet, azon belül hulladékhasznosítást is végez. Az egyetlen technológia, ami a keletkező 

hulladékok forrásaként szolgál az az „M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása”, melyben változás nem 

történt a legutóbbi felülvizsgálat óta (2016). 

 

Szerves vegyipari alaptevékenységek: 

• desztillációs technológiák: etil-acetát, butil-acetát, izo- és –butil-acetát, izopropil-acetát gyártás 

• nyomdaipari festékek és hígítók gyártása 

 

Kiszerelés: 

• különböző oldószerek kiskereskedelmi csomagolásokba (0,5 – 20 liter) történő kiszerelése: 

(lakkbenzin, nitro hígító, Eszter hígító, aromás hígító, olajfesték hígító, denaturált szesz) 

 

Kiegészítő műveletek: 

• energiatermelés (földgáz üzemű kazánnal) 

• anyagtárolás (egyes tartályok kármentőjéből elvezetett csapadékvíz hulladékként kerül 

kezelésre, elszállításra) 

• saját kommunális szennyvíz, és csapadékvíz tisztítása 

• mosás, tisztítás (berendezések) 

 

Hulladékgazdálkodási (hulladékhasznosítási) tevékenység: 

• a desztillációs technológiák segítségével: oldószer regenerálás. A hulladéknak minősülő 

oldószer-elegy szétválasztása a forráspontok közötti különbség alapján történik. A jelenlegi 

technológia atmoszferikus desztilláció vagy frakcionált desztilláció, mely utóbbi technológia 

alkalmas az oldószerek nagytisztaságú szétválasztására. 

 

A telephelyen 2012-ben megszűnt a fáradt olaj kezelés, azonban a korábbi tevékenységhez kapcsolódó 

3 db egyként 32 m3-es föld alatti tartály továbbra is megszüntetésre vár, melyet a Nógrádi Vegyipari 

Zrt. 2024-ig tervez elvégezni.  A technológiában eszközölt változtatások részletesen bemutatásra 
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kerültek a 2.4 fejezetben. Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett változtatások közül kettőnek 

van jelentősége: 

 

• membrán desztillációs víztelenítő telepítése 

• öntisztító üstös vákuum desztilláló telepítése 

 

Ezek részletes technológiai leírása is a 2.4 fejezetben, valamint a mellékletben található 

(folyamatábrákkal együtt); de a későbbi 7.3 alfejezetben a kifejezetten a telephelyi szintű 

hulladékgazdálkodás szempontjából részletesen foglalkozunk ezekkel. 

 

7.2. A tevékenység során felhasznált anyagok és keletkező termékek 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. által felhasznált anyagok listáját a 2.6.1 fejezetben adtuk meg, több évre 

vonatkozóan. A késztermékek és mennyiségi adataik a 0 fejezetben találhatók. Az üzem anyagmérlege 

a legutóbbi, teljes, lezárt évre (mint jellemzőnek tekinthető évre) a következő ábrán látható.  

 

 

90. Táblázat: A Nógrádi Vegyipar Zrt. anyagmérlege 2020-as évben 

  

Bemenő Mennyiség (kg) Kimenő Mennyiség (kg)

Alapanyagok 10 410 891 Szélvédőmosók 6 363 600

Átvett hulladékok (07 05 04) 4 999 156 Hígítók 2 255 747

Denaturált szeszek 4 078 241 Denaturált szesz 806 548

Átvett hulladékok (08 01 13) 149 035 Flexoprint 707 492

Átvett hulladékok (08 01 17) 101 483 Grafoprint 463 378

Műanyag 91 044 Etil-acetát 103 986

Átvett hulladékok (07 05 01) 87 900 Monoetilén-glikol 83 000

Egyéb csomagolóanyagok 26 841 Petróleum 59 580

Átvett hulladékok (08 01 19) 20 542 Benzines folttisztító 48 586

Karton 17 463 Izopropanol 48 440

Idegenáru 14 938 Ioncserélt víz 41 324

Fa és fémcsomagolás 12 405 Etoxipropanol 24 984

Címke 2 506 Mosófolyadék 12 226

Karbantartási anyagok 550 Jégoldó 7 801

Munkaruha, védőruha 89 Hűtőfolyadékok 2 862

20 019 289 11 043 714

Gázolaj 5 129 liter

Vízfelhasználás 3 902 m
3

Villamos energia 449 740 kWh

Földgáz 375 354 m
3

950

15 01 10* 2 107

16 07 09 668

17 04 05 6 800

Anyagmérleg 2020 (Nógrádi Vegyipari Zrt.

Folyamatok

Oldószerek és hígítók gyártása

Magas oldószertartalmú veszélyes hulladékok regenerálása

Szerves észterek előállítása

Autókemikáliák gyártása

Nyomdaipari festékek és hígítók gyártása

Késztermékek kiszerelése, csomagolása

MEO labor

20 01 01 1 070

2 852 175

19 08 14 2 046 084

Raktározás

Hulladékok 

(veszélyes és nem veszélyes)
Mennyiség (kg)

15 01 01
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7.3. Hulladékgazdálkodási tevékenység, hasznosított hulladékok és tervezett változtatása 

 

Jelenlegi EKH engedélyének megfelelően a Nógrádi Vegyipari Zrt. hulladékgazdálkodási, azon belül 

hulladékhasznosítási tevékenységet folytat. A legutóbbi felülvizsgálat óta (2016) a Zrt. fő 

tevékenységében változás nem történt. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és 

hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet alapján a Zrt. az alábbi 

hasznosítási műveletet végzi: 

 

Hasznosítási kód Tevékenység megnevezés 

R2 oldószerek visszanyerése, regenerálása 

91. Táblázat: Engedélyezett hasznosítási művelet 

 

A külső gazdálkodó szervezetektől átvett, hasznosításra kerülő hulladékok javarészt használt 

oldószerek, jellemzően gyógyszeriparból származó használt oldószerek, amelyek nagyobb részben 

veszélyes hulladékként, kisebb részben nem veszélyes hulladékként érkeznek tartályautóval a 

telephelyre. Hasznosításra a jelenlegi EKH engedély alapján a Nógrádi Vegyipari Zrt. által átvehető 

hulladékmennyiségek (használt oldószer mennyiségek) jelenleg az alábbiak: 

 

• veszélyes hulladékokra: 9 140 t/év  

• nem veszélyes hulladékokra: 260 t/év 

 

Fenti mennyiségekben legutóbb a 2016-os egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor 

történt módosítás. 

 

A hulladéknak minősülő oldószer-elegy szétválasztása a forráspontok közötti különbség alapján 

történik. A technológia atmoszferikus desztilláció vagy frakcionált desztilláció, mely utóbbi 

technológia alkalmas az oldószerek nagytisztaságú szétválasztására. A desztillációhoz jelenleg 12 

berendezés: 8 rektifikáló kolonnás és 3 egyszerű atmoszferikus készülék van az üzemben. Az oldószerek 

regenerálása az egyéb desztillációs technológiákhoz hasonló módon történik, teljesen zárt rendszerben, 

ezért az oldószerek regenerálása során semmilyen emisszió nem jelentkezik: pontforrás nem 

kapcsolódik a rendszerhez; technológiai szennyvíz nem keletkezik, mivel a hasznosítási folyamatból 

visszamaradó üstmaradékok további kezelése, tárolása és elszállítása folyékony hulladékként történik, 

a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint. 
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Membrán desztillációs technológia:   

Buss-SMS-Canzler (M11627) oldószer dehidratáló rendszer 

 

A korábban használt technológiával a feldolgozott termékek maradék víztartalommal bírtak, ami 

beszűkítette a felhasználási területeket, és alacsonyabb áron váltak értékesíthetővé. A felmerült 

víztelenítési igényt oldotta meg az oldószer- és etanol víztelenítő rendszer, mely magasabb 

feldolgozottsági fokú és magasabb hozzáadott értéket képviselő, a termelési értékláncban előrelépést 

jelentő, vízmentes vagy alacsonyabb víztartalmú termékek előállítására ad lehetőséget. A tárgyi 

technológia alkalmazásával lényegében nem keletkezik új termék, hanem a korábbi technológiával 

gyártott termékek maradék víztartalma alacsonyabbá vált, és az így dehidratált etanol vagy oldószerek 

magasabb minőségi szintű terméket képviselnek, pl. „technikai alkoholt”, technikai tiszta oldószert, 

bioetanolt). Az újonnan telepített rendszer egy független, önálló folyamat az etilalkohol vagy oldószerek 

víztelenítésére. A rendszer helyigénye mindössze kb. 7,0 x 4,0 x 6,0 méter. Az új membrán desztillációs 

technológia a korábbi, kiöregedett desztillációs berendezés elbontásával, a régi helyére került. Az 

etanolon kívül izo-propanol és etil-acetát is kezelhető a rendszerrel. 

 

Membrán desztillációs technológia: 

kapacitása: input (etanol feldolgozásra, 100% kapacitáskihasználás mellett;): max 250 kg/h, 

output (végtermék = retentátum): etanol (99,8% tisztaságú): 202 kg/h, 

permeátum: (etanol kb. 40%, víz kb. 60%): 45 kg/h, 

 

Öntisztító üstös vákuum desztilláló leírása: 

OFRU ASC-1500 

 

A korábbi felülvizsgálat idején (2016) az üzem csak 1 db rendszeren rendelkezett keverős üsttel, mely 

desztilláló egység max. 3% - 10% közötti un. szárazanyag tartalommal rendelkező használt oldószereket 

volt képes kezelni (izopropil- és butil-alkoholok, észterek [acetátok], aceton és egyéb alacsony forrpontú 

oldószer keverékek). Az OFRU ASC-1500 oldószer desztillációs berendezés félfolyamatos üzemű PLC 

folyamatirányító számítógéppel szabályozható, 200-300 liter/h termék-előállítási kapacitású rendszer 

öntisztító üsttel, vákuum rendszerrel és automatatöltéssel és leürítéssel rendelkezik. A telepített 

kaparóelemes öntisztító desztilláló rendszer 3-30% szárazanyag tartalommal rendelkező használt 

oldószerek energiahatékony feldolgozására is alkalmas és visszanyert oldószert visszaadja ipari 

felhasználásra. Vákuum desztillációs rendszerként lehetőséget ad magasabb forrpontú oldószerek 

feldolgozására is (max. forrpont: 200 oC), mellyel az új lehetőségeket kihasználva, például lakkbenzin, 

toluol, xilol és oldószerkeverék alapanyag regenerálására is lehetőség nyílik. Az új bepárló 
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technológiáknak köszönhetően, az öntisztító desztilláló berendezés által tisztább és magasabb minőségű 

termékeket tud a cég előállítani regenerálással.  

 

OFRUS ASC-1500 rendszer főbb műszaki adatai:  

Kapacitás: 200-550 liter/h 

Fűtőteljesítmény / Hűtőteljesítmény: 100 kW / 100 kW 

Hasznos térfogat: 500 liter 

Max. üzemi hőmérséklet: 180°C 

 

 

25. Ábra: Az oldószer regenerálás technológiai vázlata (forrás: NV Zrt.) 

 

Hasznosításra átvehető hulladékok és mennyiségük: 

 

A telepített fejlesztések miatt szélesebb spektrumú hulladékhasznosítási lehetőségek váltak adottá a 

Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén, így a piaci igények és megrendelések száma is növekedhet. A 

fentiek okán a tárgyi felülvizsgálati eljárásban a Nógrádi Vegyipari Zrt. növelni kívánja a jelenleg 

hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott 

egységes környezethasználati engedély H mellékletben szerepelő maximális hasznosítható 

hulladékmennyiséget hasznosításra átvehető veszélyes hulladékok tekintetében a jövőben esetlegesen 

felmerülő engedélyezett kapacitás túllépésének elkerülése végett. 

Oldósz.víz Oldósz.víz

Aceton 8/2 tartály 8/4 tartály Metanol

desztilláló desztilláló

autokláv Ipari autokláv

szennyvíz

8/6 tartály

Aceton Aceton Metanol Metanol

Fp. Up. Fp. Up.

14/8 tartály 14/1 tartály Ipari 14/13 tartály 14/10 tartály

szennyvíz

8/7 tartály

Oldószer Etanol Oldószer

(Et-ol+IPAL) (festékes)

desztilláló desztilláló desztilláló

autokláv autokláv autokláv

Oldószer Etanol Oldószer

Fp. Fp. Fp.

8/5 tartály 15/4 tartály 8/3 tartály

Oldósz.víz Veszélyes

8/1 tartály hulladék

IBC-k
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HAK kód 
Megnevezés 

(veszélyes hulladék) 

Mennyiség a jelenlegi 

NO-05/KVO/822-15/2019. 

számon módosított 

PE/KTF/9216-15/2016. számú 

EKH engedélyben (tonna/év) 

Mennyiség az 

új EKH-ban 

(tonna/év) 

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 100 130 

07 01 03* 
halogéntartalmú szerves oldószer, 

mosófolyadék és anyalúg 
100 100 

07 01 04* 
egyéb szerves oldószer, mosófolyadék 

és anyalúg 
40 40 

07 03 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 20 20 

07 03 03* 
halogéntartalmú szerves oldószer, 

mosófolyadék és anyalúg 
20 20 

07 03 04* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék 

és anyalúg 

20 20 

07 05 01* vizes mosófolyadék és anyalúg 600 600 

07 05 03* 
halogéntartalmú szerves oldószer, 

mosófolyadék és anyalúg 
20 400 

07 05 04* 
egyéb szerves oldószerek, 

mosófolyadékok és anyalúgok 
5800 7 500 

07 06 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 100 20 

07 06 03* 
halogéntartalmú szerves oldószerek, 

mosófolyadékok és anyalúgok 
20 20 

07 06 04* 
egyéb szerves oldószerek, 

mosófolyadékok és anyalúgok 
20 20 

07 07 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 30 30 

07 07 04* 
egyéb szerves oldószerek, 

mosófolyadékok és anyalúgok 
30 30 

08 01 11* 

szerves oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 

és lakk-hulladék 

20 20 

08 0l 13* 

szerves oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó festék- 

és lakk-iszap 

800 900 

08 01 17* 
festékek és lakkok eltávolításából 

származó, szerves oldószereket vagy 
150 200 
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HAK kód 
Megnevezés 

(veszélyes hulladék) 

Mennyiség a jelenlegi 

NO-05/KVO/822-15/2019. 

számon módosított 

PE/KTF/9216-15/2016. számú 

EKH engedélyben (tonna/év) 

Mennyiség az 

új EKH-ban 

(tonna/év) 

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 

hulladék 

08 01 19* 

szerves oldószereket, valamint más 

veszélyes anyagokat tartalmazó festék 

vagy lakk tartalmú vizes szuszpenziók 

520 600 

08 04 09* 

szerves oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

ragasztók, tömítőanyagok hulladéka 

60 60 

11 01 13* 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

zsírtalanítási hulladék 

 

20 20 

12 01 07* 
halogénmentes, ásványi alapú gépolaj 

(kivéve az emulziót és az oldatot) 
20 20 

13 07 03* 
egyéb üzemanyagok (ideértve a 

keverékeket is) 
30 30 

14 06 03* egyéb oldószer és oldószer keverék 400 400 

16 01 14* 
veszélyes anyagokat tartalmazó 

fagyálló folyadék 
200 200 

 Összesen: 9140 11 400 

92. Táblázat: Tervezett módosítások a hasznosításra átvehető veszélyes hulladékok tekintetében 

 

A nem veszélyes hulladékokat illetően a Nógrádi Vegyipari Zrt. nem tervez módosítani a jelenleg 

hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott 

egységes környezethasználati engedélyben meghatározott hulladéktípusok és mennyiségek 

tekintetében. 
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HAK kód 

Megnevezés 

(nem veszélyes hulladék) 

Jelenleg engedélyezett 

mennyiség 

Mennyiség az új 

EKH-ban (tonna/év) 

02 03 03 oldószeres kivonatolásból származó 

hulladék 

10 10 

02 03 99 közelebbről meg nem határozott 

hulladék 

10 10 

08 0l 12 festék- vagy lakk-hulladék, amely 

különbözik a 08 01 11-től 

60 60 

08 03 07 nyomdafestéket tartalmazó vizes iszap 20 20 

08 03 13 nyomdafesték hulladék, amely 

különbözik a 08 03 12-től 

160 160 

 Összesen: 260 260 

93. Táblázat: Nógrádi Vegyipari Zrt. által hasznosítható nem veszélyes hulladékok és azok mennyisége 

 

Hasznosításra átvenni tervezett 

hulladékok 

Mennyiség a jelenlegi 

(NO-05/KVO/822-

15/2019.) EKH szerint 

(tonna/év) 

Mennyiség az új 

EKH-ban (tonna/év) 
Növekmény 

Összes nem veszélyes hulladék 260 260 0% 

Összes veszélyes hulladék 9 140 11 400 24,7% 

Összesen  

(veszélyes + nem veszélyes): 
9 400 11 660 24,0% 

94. Táblázat: Hasznosításra átvehető hulladékok tervezett növekménye 

 

A tervezett növelés csak kis mértékű ezért a hasznosításra szánt hulladékok tároló kapacitását nem 

szükséges megnövelni. A telephelyen felhalmozott 070708* HAK kódú görgetett hulladékok sikeres 

ártalmatlanítási célból történő elszállítása esetén a hulladékgazdálkodási viszonyok rendeződnek és a 

kismértékű átvehető hulladékmennyiség növeléshez szükséges tárolási térszín rendelkezésre áll 

(jelentős tárolóhely kapacitás szabadul fel) a megfelelő műszaki védelemmel rendelkezésre áll. 

Biztosítottá válik az alapanyag és a hulladék megfelelő, elkülönített tárolása. A beérkező hulladék 

státuszú hasznosítási célból átvett alapanyag a technológiában kivitelezett fejlesztések okán, valamint a 

megnövekedett piaci igények miatt a megfelelő telephelyi logiszika alkalmazásával (a technológia 

igényeihez igazodó beszállítások ütemezése) viszonylag rövid idő alatt beintegrálásra kerül a 

termelésbe, így hulladék státusza és az esetleges túltárolás kialakulása megszűnik. A valóságban a 

ténylegesen hasznosításra kerülő hulladékmennyiség a piaci megrendelések volumenétől függ, melynek 

változásáról/ingadozásáról a negyedéves hulladékbevallás szolgáltathat némi információt. A fenti 

táblázatban bemutatott módosítási igény, a technológiában bekövetkezett kisebb fejlesztésekből eredő 

szélesebb spektrumú hulladékhasznosítási lehetőségek okán megnövekedett piaci igények és 



NÓGRÁDI VEGYIPARI Zrt. 

környezetvédelmi felülvizsgálata az EKH engedély felülvizsgálatához 

 

© Dandelion Kft. 136 

megrendelési volumen kielégítésére szolgál. A kapacitásnövelés hozzájárul a Magyarországon 

keletkezett hulladékok hulladékhasznosítási arányának növekedéséhez. 

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya 2021. november 4. napján hatósági ellenőrzést tartott a Nógrádi Vegyipari Zrt. tolmácsi 

telephelyén. Az ellenőrzésről NO/KVO/1728-4/201. számú jegyzőkönyv került rögzítésre. Az 

ellenőrzés keretében megállapításra került, hogy a telephely hulladékgazdálkodási szempontból 

„rendezetlen” képet mutat, az ellenőrzés időpontját megelőző csapadékos időjárás hatására, több ponton 

vízátfolyások és tócsák alakultak ki, melyekben szennyeződés nyomai jelentkeztek. Az alapanyagként 

felhasznált hasznosításra átvett hulladékok több helyen rendszertelenül egymással vegyítve, egyéb 

melléktermékkel (gyártási hulladékokkal) együtt kerültek tárolásra. Az IBC tárolótéren az alapanyagok 

és hulladékok keverten kerültek elhelyezésre. Az üzem gyűjtőhely padlózatán elfolyás volt 

tapasztalható. Bizonyos hulladékok tárolása nem volt megoldott az üzemi gyűjtőhelyeken. Az ellenőrzés 

során tapasztalt jogsértések okán a Nógrád Megyei Kormányhivatal eljárást indított és 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt tényállás tisztázás keretében az 

NO/HGO/614-1/2021. számú végzésben adatszolgáltatás teljesítésére szólította fel a Nógrádi Vegyipari 

Zrt.-t, melynek a Zrt. eleget tett. A kért dokumentumok 2021. november 17. napján benyújtásra kerültek 

„e-papír felületen” (Azonosító: EPAPIR-20211117-3865). 

 

A Kormányhivatal hatósági szemle keretében ismételt ellenőrzést tartott 2021. 11. 24. napján, melyről  

NO/HGO/614-5/2021. ügyiratszámon jegyzőkönyv került felvételre. A jegyzőkönyvben rögzítésre 

került vázrajz segítségével a telephely több pontján nem megfelelően tárolt IBC tartályokat, valamint 

megállapításra került a Kormányhivatal részéről, hogy a hasznosításra átvett hulladék, a termék és a 

termelt hulladék nincs elkülönítetten tárolva. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztályát, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén az összes keletkező 

veszélyes hulladék túlnyomó részét (évektől függően, de akár kb. 90%-át) egyféle hulladék teszi ki az 

üstmaradékok (HAK 070708*). Az éves hulladékbevallásokban is jelentkezik, hogy a fenti 

hulladéktípusból nagyobb mennyiség görgetve került át az azt követő tárgyévekre, ami eredményezte a 

nagy mennyiségű, a telephelyen felhalmozott hulladékot. A túltárolás megszüntetése és elkerülése okán 

a Zrt. folyamatosan lépéseket tesz. A tárgyi hulladék elszállítása, több ponton akadályokba ütközött. A 

hatósági ellenőrzéseket megelőzőn sikerült új partner szakcéget találni (Loacker Hulladékhasznosító 

Kft.), aki ártalmatlanítási célra elszállítja és továbbadja a nagy mennyiségű felhalmozott reakció és 

üstmaradékot.  A tárgyi görgetett 070708* HAK kódú hulladék az esetek többségében beszáradt és/vagy 

iszaposabb, nem szivattyúzható állapotban van jelen az IBC tartályokban, így ártalmatlanításukra az 
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IBC-kel együtt történő megsemmisítéssel kerül sor. 2021.07.06. napján lebonyolított hulladékelszállítás 

keretében átadásra került a szállítónak további 638 kg szennyezett csomagolási hulladék (HAK: 15 01 

10* is, melyről külön szállítási lap rögzítésre került. 

 

Szállítás dátuma HAK kód Átadott mennyiség (kg) Átvevő engedélyszáma Szállítólevél száma 

2021.07.06. 15 01 10* 638 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00265 

2021.07.06. 070708* *1 840 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00266 

2021.07.06. 070708* 8 188 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00267 

2021.09.17. 070708* 22 060 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00284 

2021.11.04. 070708* 22 240 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00294 

2021.11.30. 070708* 22 640 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00300 

2021.12.02. 070708* 20 520 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00301 

2021.12.06. 070708* 21 080 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00302 

2021.12.09. 070708* 19 120 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00306 

2021.12.13. 070708* 14 220 PE/KTFO/01503-8/2021 NGV-SZ00308 

95. Táblázat: Loacker Hulladékhasznosító Kft. által lebonyolított hulladékelszállítások a 2021-es tárgyévben 

 

*2 db IBC 070708* HAK kódú hulladék, mely mintázási céllal került elszállításra az ártalmatlanító cég részére. 

 

A legbonyolított és tervezett elszállítások alapján látható, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. folyamatos 

lépéseket tesz a tolmácsi telephelyen nagy mennyiségben felhalmozott és görgetett 070708* HAK kódú 

hulladékok felszámolására, amit az elkövetkező időszakban továbbra is folytatni kíván, amíg az 

hulladékgazdálkodási szempontból indokolt. Az elszállítások ütemét lassíthatja az év vége felé, a 

hulladékelszállító szakcégeknél általában jelentkező leterheltség, valamint a nagy mennyiségű 

ráfordítandó többletköltség elkülönítése.  

 

NO/HGO/614-5/2021. ügyiratszámú jegyzőkönyvben feltárt hiányosságok és jogszabálysértések okán 

kiírt kötelezésnek a Nógrádi Vegyipari Zrt. haladéktalanul eleget kíván tenni és minden lehetséges 

területen együtt kíván működni a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztállyal. Amennyiben indokolttá válik a hulladéktároló terek és területek megfelelő műszaki 

védelem elérése céljából szükséges átalakítása és javítása, akkor azt a megszabott határidőn belül 

elvégzi. Amennyiben a kellő mennyiségű hulladékelszállítás megtörténik és rendeződnek a 

hulladékgazdálkodási viszonyok/feltételek, abban az esetben a tolmácsi telephelyen a tervezett és 

kérvényezett hasznosításra átvehető veszélyes hulladékmennyiségek kismértékű növeléséhez szükséges 

tárolási térszín rendelkezésre áll. A beérkező megnövelt mennyiségű hasznosításra szánt hulladék a 

megnövekedett piaci igények és a technológiában eszközölt fejlesztések okán (Buss-SMS-Canzler, 
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OFRU ASC-1500) viszonylag rövid idő alatt beintegrálásra kerül a termelésbe, így hulladék státusza és 

az esetleges túltárolás kialakulása megszűnik. 

 

A hasznosításra átvehető veszélyes hulladékmennyiségek tervezett növeléséhez kapcsolódóan:  

• új levegőterhelő forrás nem létesül 

• új tároló objektum nem létesül 

• be- és kiszállítás módja nem változik 

• a zajkibocsátás nem növekszik 

• technológiai szennyvíz nem keletkezik 

• hőtermelő kazánok kapacitását nem kell növelni, új berendezés nem kerül telepítésre 

 

A fenitek alapján a hasznosításra átvehető veszélyes hulladékmennyiségek tervezett kismértékű 

növelése környezeti szempontból negatív hatással nem jár, legkedvezőtlenebb esetben is semleges, így 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szempontjából nem minősül jelentős változtatásnak.  

 

7.4. A keletkező hulladékok és jellemzőik ismertetése 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt.-nél keletkező hulladékok típusait illetően nincs érdemi változás a legutóbbi 

környezetvédelmi felülvizsgálat óta. A keletkező hulladéktípusokat és mennyiségüket továbbra is a piaci 

megrendelések, a termékpalettán belüli megoszlása befolyásolja. A tolmácsi telephelyen zajló veszélyes 

hulladék hasznosítási tevékenység során másodlagos hulladék is képződik (elsődlegesen üstmaradékok 

– HAK 07 08 08*), ezért a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 

szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján e másodlagosa hulladékokat is - mint hulladéktermelő 

- gyűjti, és adja át további kezelésre.  

 

7.4.1. Keletkező veszélyes hulladékok és jellemzőik 

 

A Zrt. hulladékos adatszolgáltatásai alapján - foglaljuk össze a keletkező veszélyes hulladékok típusát, 

mennyiségét, HAK kódjukat, jellemzőiket a legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat óta eltelt teljes 

években. A táblázat adatainak értelmezését az utána található megjegyzések segítik. 
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Veszélyes hulladék megnevezése Jellemzők 
HAK 

kód 

2016 

[kg/év] 

2017 

[kg/év] 

2018 

[kg/év] 

2019 

[kg/év] 

2020 

[kg/év] 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási 

hulladékok 

HP14 15 01 10* 971 771 999 894 2 107 

egyéb veszélyes anyagokat 

tartalmazó hulladékok 
HP14 16 07 09* - - 353 2 248 668 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok, 

védőruházat 

HP14 15 02 02* 256 51 1 349 -  

veszélyes anyagokat tartalmazó 

szilárd hulladék 
HP14 07 05 13* - - - 567 - 

egyéb üstmaradékok és 

reakciómaradékok 
HP14, HP3 07 07 08* 254 651 291 417 362 487 674 585 794 496 

szerves oldószereket vagy más 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék- és lakk-hulladék 

HP14 08 01 11* 34 800 34 540 - - - 

azbesztet tartalmazó építőanyag HP14 17 06 05* - - 1 420 - - 

fénycsövek és egyéb 

higanytartalmú hulladék 
HP14 20 01 21* - - 29 - - 

Összesen: 290 678 326 779 366 637 678 294 797 271 

96. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt.-nél keletkező veszélyes hulladékok 

 

Megjegyzések, megállapítások: 

 

• az összes keletkező veszélyes hulladék túlnyomó részét, ahogyan az a korábbi fejezetrészben is 

említésre került a továbbra is a 07 07 08* HAK kódú egyéb üstmaradék és reakciómaradék teszi 

ki, mely a hasznosítási tevékenység során, mint másodlagos hulladék keletkezik. 

• azbesztet tartalmazó építőanyag hulladék csak időszakosan 2018-as éven bontási munkálatok 

következtében keletkezett, szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 

festék- és lakk-hulladék az utolsó 3 tárgyévben (egész év) nem keletkezett 

• a felülvizsgálati időszakban eszközölt technológiai fejlesztések miatt, magasabb szárazanyag 

tartalommal rendelkező használt oldószereket kezelésére nyílt lehetőség (például lakkbenzin, 

toluol, xilol és oldószerkeverék alapanyagok regenerálása), ami a piaci lehetőségeket és 

megrendeléseket megnövelte, melynek okán a keletkező veszélyes hulladékok mennyisége (07 

07 08*) is megnövekedett 
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97. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén keletkező veszélyes hulladék mennyisége (2016-2020) 

 

7.4.2. Keletkező nem veszélyes hulladékok 

 

Nem veszélyes hulladék 

megnevezése 

HAK  

kód 

2016 

[kg/év] 

2017 

[kg/év] 

2018 

[kg/év] 

2019 

[kg/év] 

2020 

[kg/év] 

ipari szennyvíz kezeléséből származó 

iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól 
19 08 14 2 624 924 2 939 016 3 445 061 2 304 511 2 046 084 

papír és karton csomagolási hulladék 15 01 01 790 1 320 890 840 950 

műanyag csomagolási hulladék 15 01 02 1080 280 - - - 

vas és acél 17 04 05 - 9 180 11 680 4 030 6 800 

papír és karton 20 01 01 - - - - 1 070 

Összesen: 2 626 794 2 949 796 3 457 631 2 309 381 2 054 904 

98. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt.-nél keletkező nem veszélyes hulladékok 
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99. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyén keletkező nem veszélyes hulladék mennyisége (2016-2020) 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. folyamatosan vizsgálja a nem veszélyes hulladékok további szelektív gyűjtési 

lehetőségét és hasznosításra történő átadását. Az alacsony hulladék átvételi árak miatt az utóbbi években 

nem mindig könnyű megfelelő hasznosítót találni. 

 

7.4.3. Hasznosításra átvett hulladékok 

 

HAK kód 

Átvett 

mennyiség 

2016-ban (kg) 

Átvett 

mennyiség 

2017-ben (kg) 

Átvett 

mennyiség 

2018-ban (kg) 

Átvett 

mennyiség 

2019-ben (kg) 

Átvett 

mennyiség 

2020-ban (kg) 

07 01 04* 0 0 6 000 0 0 

07 05 01* 0 0 0 0 66 440 

07 05 04* 3 953 500 5 127 612 4 872 350 4 955 050 5 020 616 

07 06 01* 0 0 9342 0 0 

07 07 04* 0 19 418 10 900 0 0 

08 01 11* 0 0 0 3 912 0 

08 01 13* 56 964 56 081 66 456 93 890 149 035 

08 01 17* 0 0 0 14 142 101 483 

08 01 19* 1 896 5 444 5 876 18 350 20 542 

100. Táblázat: Hasznosításra átvett hulladékmennyiségek 2016-2020 között 
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Átvétel éve Származási ország 
Átvett hulladék 

HAK kódja 

Átvett hulladék 

mennyisége (kg) 

Hulladékszállítási 

engedély száma 

2016 Horvátország 07 05 04* 293 520 
OKTF/KP/10879-

5/2016. 

2017 Horvátország 07 05 04* 293 700 
OKTF/KP/10879-

5/2016. 

2018 Horvátország 07 05 04* 229 200 
OKTF/KP/10879-

5/2016. 

2019 Horvátország 07 05 04* 204 940 PE/KTFO/4916-6/2018. 

2020 Horvátország 07 05 04* 138 820 PE/KTFO/7024-4/2019. 

2021 Horvátország 07 05 04* 18 360* PE/KTFO/5976-4/2020. 

101. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. veszélyes hulladék átvétele országhatáron túlról 

 

*I-III. negyedéves adatok alapján közölt mennyiség, további elszállítás a tárgyi évben nem lesz, új 2022. évre 

vonatkozó hulladékelszállítási engedélykérelem nem kerül benyújtásra, hulladékhiány okán 

 

7.5. Hulladékok gyűjtése és telephelyen belüli kezelése 

 

7.5.1. Veszélyes hulladékok telephelyen belüli gyűjtése 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelyen belül hulladékgyűjtésében a legutolsó felülvizsgálat óta változás 

nem történt. A tolmácsi telephelyen 2 db üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely: „KIS” és „NAGY” 

megnevezésű található. A Zrt. mindkettő vonatkozásában rendelkezik - 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet szerinti üzemeltetési szabályzattal, melyet a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztálya PE/KTF/38761-2/2015. ügyiratszámon 2015. novemberében 

jóváhagyott jóvá.  

 

„NAGY” üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely: 

 

Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely fedett téglaépületben, zárt helyiségben található. 

• Hosszúság 23,5 m, szélesség = 8 m, magasság = 4 m  

• Alapterület = 188 m2, hasznos alapterület = 90 m2 (a közlekedési utak levonásával) 

 

Az épület burkolt, belső közlekedési útról megközelíthető, zárható ajtóval rendelkezik. A gyűjtőhely 

belső padozatának (teherbíró beton aljzat) kialakítása olyan, hogy minden kémiai hatásnak ellenáll, tehát 

a teljes tároló tulajdonképpen kármentőként funkcionál. Az alkalmazott műszaki megoldással 

biztosított, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladékok, ill. az esetleg megsérülő 
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csomagolóeszközből, gyűjtőedényzetből kikerülő veszélyes hulladékok ne okozzanak 

környezetszennyezést. Az épület a külső csapadékvíznek a gyűjtőhelyre jutását, illetőleg a veszélyes 

hulladék csapadékkal történő érintkezését megakadályozza. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen 

belül a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve és feliratozva, HAK kóddal ellátva kell tárolni. A 

szilárd és folyékony veszélyes hulladékokat, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró 

csomagolóeszközben, gyűjtőedényzetben gyűjtik, raklapozva, palettázva, összefóliázva. A 

gyűjtőegységeken feltüntetik a hulladék megnevezését és HAK kódját. Az üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely kb. 80%-os telítettsége esetén, de legalább évente egyszer kezdeményezni kell az itt gyűjtött 

veszélyes hulladékok elszállíttatását. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely szabályzat szerinti 

működéséért közvetlenül felelős: a termelési vezető. 

 

HAK kód Veszélyes hulladék megnevezése 

A gyűjtőhelyen 

maximálisan 

gyűjthető 

mennyiség 

07 01 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 2000 kg 

07 05 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 2000 kg 

07 05 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 5000 kg 

07 07 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 10000 kg 

08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 2000 kg 

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek 50 kg 

13 02 05* Ásványi alapú motorolajok 50 kg 

15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladék 200 kg 

15 02 02* Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek 200 kg 

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi 

vegyszerek 
200 kg 

16 06 01* Ólomakkumulátor 50 kg 

16 06 02* Száraz elemek 10 kg 

16 07 09* Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 500 kg 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 50 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy 

a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

50 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékai 
100 

Összesen: 22 460 

102. Táblázat: „NAGY” veszélyes hulladék gyűjtőhelyen elhelyezhető veszélyes hulladékok és maximálisan 

elhelyezhető mennyiségük 
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A korábbi fejezetekben tárgyalt technológiai módosítás okán a „NAGY” veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtő helyet nem kellett módosítani, bővíteni. A kis mértékű technológiai kapacitásnöveléshez a 

meglévő (hasznosítási) gyűjtőkapacitások elegendőek.  

 

„KIS” üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely: 

 

A veszélyes hulladék gyűjtőhely rendeltetése a technológiákban szelektíven gyűjtött veszélyes 

hulladékok környezetszennyezést kizáró gyűjtésének biztosítása. A „KIS” üzemi veszélyes hulladék 

gyűjtőhely fedett, egyrészt falazott, másrészt kerítéssel ellátott zárt helyiségben található. Az épület 

burkolt, belső közlekedési útról megközelíthető, zárható ajtóval rendelkezik. A gyűjtőhely belső 

padozatának (teherbíró beton aljzat) kialakítása olyan, hogy annak minden oldalától befelé lejt, minden 

kémiai hatásnak ellenálló. Az alsó falszegély pereme magasított, így teljes tároló egy másodlagos 

kármentőként funkcionál. A tárolási előírások megegyeznek a „NAGY” üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó 

szabályzással. 

 

HAK kód Veszélyes (+19 08 14 HAK) hulladék megnevezése 

A gyűjtőhelyen 

maximálisan 

gyűjthető 

mennyiség 

A gyűjtőhelyen 

maximálisan 

gyűjthető 

mennyiség 

(módosítás) 

07 01 04* Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 100 liter 100 liter 

07 05 13* Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 100 kg 100 kg 

07 07 08* Egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok - 10 000 kg 

08 03 12* Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 100 kg 100 kg 

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált tonerek 50 kg 50 kg 

13 02 05* Ásványi alapú motorolajok 200 liter 200 liter 

15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladék 500 kg 2 630 kg 

15 02 02* Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbensek 1 000 kg 1 000 kg 

16 05 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi 

vegyszerek 
500 kg 500 kg 

16 06 01* Ólomakkumulátor 100 kg 100 kg 

16 06 02* Száraz elemek 20 kg 20 kg 

16 07 09* Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 500 kg 500 kg 

19 08 14 Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap 

Külön májusban 

tárolva, itt 

átmenetileg csak 

2 m3 

Külön tartályban 

tárolva, itt 

átmenetileg csak 

2 m3 

20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 100 kg 100 kg 
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HAK kód Veszélyes (+19 08 14 HAK) hulladék megnevezése 

A gyűjtőhelyen 

maximálisan 

gyűjthető 

mennyiség 

A gyűjtőhelyen 

maximálisan 

gyűjthető 

mennyiség 

(módosítás) 

20 01 33* 

elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 

16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

100 kg 100 kg 

20 01 35* 
veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékai 
500 kg 500 kg 

Összesen: 

2 570 kg  

és 

2 300 liter 

15700 kg 

és 

2 300 liter 

103. Táblázat: A „KIS” veszélyes hulladék gyűjtőhelyen elhelyezhető veszélyes hulladékok és maximálisan 

elhelyezhető mennyiségük 

 

A jelenlegi hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon 

kiadott egységes környezethasználati engedély 3.16. előíráspontja alapján: 

 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 

összesen 40,46 tonna (kis üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 18 tonna, nagy üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 

22,46 tonna), melyet legfeljebb 1 évig gyűjthet Környezethasználó a kis és nagy veszélyes üzemi 

gyűjtőhelyeken. 

 

A 2015-ben PE/KTF/38761-2/2015. ügyiratszámon elfogadott üzemeltetési szabályzat 

dokumentációjában adminisztrációs hiba okán elírás történt a „KIS” gyűjtőhelyen maximálisan 

gyűjthető mennyiségekben. A vonatkozó előíráshelyen megjelölt maximálisan 18 tonna egyidejűleg 

gyűjthető hulladékmennyiségben nem kívánunk változtatni, azonban kérjük a Tisztelt 

Környezetvédelmi Hatóságot a 07 07 08* HAK kódú hulladékot („Egyéb üstmaradékok és 

reakciómaradékok”) felvenni szíveskedjenek a „KIS” gyűjtőhelyen gyűjthető hulladékok körébe a fenti 

táblázatban megjelölt mennyiség mellett (max: 10 000 kg), valamint 15 01 10* HAK kódú hulladék 

(„Szennyezett csomagolási hulladék”) gyűjthető mennyiségét 2 630 kg értékben szíveskedjenek 

megszabni. A fenti két hulladéktípus a tevékenység során legnagyobb mennyiségben keletkező 

veszélyes hulladék. A tárgyi gyűjtőhelyen a tárolási térszín és a megfelelő műszaki védelem (kémiai 

hatásoknak ellenálló, teherbíró, befelé lejtő, peremmel ellátott padozatú) rendelkezésre áll a szakszerű 

tároláshoz. A kérvényezett módosítások eredményeképpen elkerülhető a túl-, illetve helytelen 

tárolás kialakulásának esélye. 
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Egyidejűleg gyűjthető, összes hulladékmennyiség: 

 

A jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon 

kiadott egységes környezethasználati engedély 3.14. pontja alapján a telephelyen egyidejűleg gyűjthető 

veszélyes és nem veszélyes hulladék mennyisége összesen legfeljebb 447 tonna, melynek változtatása 

nem indokolt a végrehajtott fejlesztések miatt sem. 

 

7.5.2. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése 

 

Kommunális hulladékok (HAK 20 03 01): 

 

A kommunális hulladékokat a karbantartó műhely és trafóház közötti, betonozott részen 1 db, 5 m3-es 

zárható fedelű acélkonténerben gyűjtik. Innen közszolgáltató szállítja el, hetente kétszer. 

 

Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék (papír és fólia, HAK 15 01 01, 15 01 02): 

 

A papír és fólia hulladékot a kiszerelő műhely fedett előterében gyűjtik, kalodákban, ahonnan a szállítás 

is történik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező céggel. A nem veszélyes műanyag hulladékok 

gazdaságosabb elszállítása érdekében jelenleg egy bálázó segítségével kisebb bálák készülnek. 

 

7.5.3. Nyilvántartás és adatszolgáltatási kötelezettségek 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) kormányrendelet szerint vezeti a hulladékokkal 

kapcsolatos nyilvántartást és végzi az adatszolgáltatási tevékenységeit: 

 

• mint „hulladéktermelő” és 

• mint „hulladékkezelő”  

 

Az adatszolgáltatásokat elektronikus formában az OKIR hulladékgazdálkodási rendszerébe, illetve ezen 

keresztül került megküldésre az illetékes hatóságnak. A veszélyes hulladékok kiszállítása kizárólag 

„SZ” lap kiállításával történik. A nem veszélyes hulladékoknál fuvarlevéllel tartják nyilván a kiszállítást. 

A kommunális hulladékról a közszolgáltatónak kell nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia. A 

hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat, mint „termelő” a Zrt. évente a tárgyévet követő év 

március 1. napjáig; valamint mint „kezelő” a veszélyes hulladék átvételéről negyedévente a 

tárgynegyedévet követő 30. napig küld adatszolgáltatást OKIR rendszeren keresztül. A 309/2014. (XII. 
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11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatás mellett, a Nógrádi Vegyipari Zrt. Egységes 

Környezethasználati Engedély kötelezettként éves jelentést is készít, melyet a tárgyévet követő április 

30. napjáig küld meg a Környezetvédelmi Hatóság számára. A nyilvántartások és teljesített 

adatszolgáltatások tárgyi felülvizsgálati dokumentáció mellékleteiben megküldésre kerülnek. 

 

7.6. Kiszállításra kerülő hulladékok kezelői 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. vizsgálat telephelyéről kiszállításra kerülő hulladékok szállítóit és a 

hulladékok kezelését az alábbi táblázatban foglaljuk össze, amely mind az elsődleges (szerves vegyipari 

tevékenységből), mind pedig a hulladékhasznosítási tevékenységből keletkező másodlagos 

hulladékokat tartalmazza. Minden hulladéktípust csak engedéllyel rendelkező szállítónak, illetve 

kezelőnek adnak át; ennek ellenőrzése a termelési vezető és a környezetvédelmi megbízott feladata. 

 

Hulladék megnevezése 
HAK  

kód 

Szállító / 

 kezelő 
KÜJ Kezelés 

Nem veszélyes hulladékok:     

papír és karton csomagolási hulladék 15 01 01 
BUDAFOK 

RECYCLING ZRT. 
101 326 027 G0001 

vas és acél 17 04 05 "balassa-text" Kft. 102 306 941 B0001 

ipari szennyvíz kezeléséből származó 

iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól 
19 08 14 

Fővárosi Csatornázási 

Művek Zrt. 
100 207 893 R1 

papír és karton 20 01 01 
BUDAFOK 

RECYCLING ZRT. 
101 326 027 G0001 

Veszélyes hulladékok:     

egyéb üstmaradék és reakciómaradék 07 07 08* 

ECOMISSIO Kft 

Loacker 

Hulladékhasznosító 

Kft. 

100 261 792 

101 931 496 

D10 

D10 

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató 

anyagok (abszorbensek) 
07 01 10* 

Loacker 

Hulladékhasznosító 

Kft. 

101 931 496 D10 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladék 

15 01 10* 

Loacker 

Hulladékhasznosító 

Kft. 

101 931 496 D10 

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó 

hulladék 
16 07 09* 

Loacker 

Hulladékhasznosító 

Kft. 

100 904 420 R3 

104. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt.-nél keletkező hulladékok átvevői és kezelésük (2020-as tárgyévben) 
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Kezelési kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek 

felsorolásáról szóló a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet alapján: 

 

• D10: Hulladékégetés szárazföldön 

• R1:  Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás, vagy más módon 

energia előállítása 

• R3: Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése 

• G0001: Gyűjtés; a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás 

céljából 

• B0001: Kereskedelem 

 

7.7. Hasznosításra más szervezettől átvett hulladékok, felhalmozott hulladékok 

 

A Zrt. egyik fontos tevékenysége a hulladékhasznosítás, amelyet hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. 

számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély is 

tartalmaz. A hulladékgazdálkodási nyilvántartás – az előírásoknak megfelelőn – külön tartalmazza a 

hasznosításra átvett hulladékokat is. 

 

Hulladék megnevezése 
HAK  

kód 
Átadó KÜJ 

2020-ban 

átvett 

mennyiség 

(t) 

Engedélyezett 

mennyiség (t) 

Vizes mosófolyadékok és 

anyalúgok (Ecetsav 

hulladék) 50% 

07 05 01* 
TEVA Zrt. 

KRISTÁLY99 Kft. 

100189234 

100282694 
87,9 100 

Egyéb szerves oldószerek, 

mosófolyadékok és 

anyalúgok 

07 05 04* 

Humán Bioplazma Kft. 

CHINOIN Zrt. 

Xellia Kft. 

EGIS Rt. 

Teva Zrt. 

MIDORI-ÖKO Kft. 

102174041 

100175329 

100205198 

100201673 

100189234 

103724919 

4 860,336 

5 800 

Egyéb szerves oldószerek, 

mosófolyadékok és 

anyalúgok 

07 05 04* 

nemzetközi 
Accumular (Horvátország) 138,82 
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Hulladék megnevezése 
HAK  

kód 
Átadó KÜJ 

2020-ban 

átvett 

mennyiség 

(t) 

Engedélyezett 

mennyiség (t) 

Szerves oldószereket, 

illetve más veszélyes 

anyagokat tartalmazó 

festék- vagy lakk-iszapok 

08 01 13* 

Nordfilm Kft. 

Folplast Kft. 

Kajári és Fia Kft. 

I Print 4 You Kft. 

Poli Ferr 2000 Kft. 

Sydnex Kft. 

103542313 

100226816 

102530269 

103376888 

100330548 

100194261 

149,035 800 

Festékek és lakkok 

eltávolításából származó, 

szerves oldószereket vagy 

egyéb veszélyes 

anyagokat tartalmazó 

hulladék 

08 01 17* 
Sealed Air Kft. 

MONDI SZADA 

100792506 

100206162 
101,483 150 

Szerves oldószereket, 

valamint más veszélyes 

anyagokat tartalmazó 

festék vagy lakk tartalmú 

vizes szuszpenziók 

08 01 19* SMR Hungary BT 100246456 20,542 520 

   Összesen: 5 358,116 9 140* 

105. Táblázat: A Nógrádi Vegyipari Zrt. által hasznosításra (R2) átvett hulladékok és átadóik (2020) 

 

*A jelenlegi (NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon 

kiadott) EKH engedély H mellékeltében szereplő összes, ott felsorolt hulladékra vonatkozó összegzett 

érték. Jelen táblázatban csak azon hulladékokat (veszélyes hulladékokat) soroltuk fel, amelyeket a 

Nógrádi Vegyipari Zrt. ténylegesen átvett hasznosításra az adott időszakban. 

 

A táblázatból megállapítható, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. a számára engedélyezett 

hulladékhasznosítási mennyiségeket betartja, hulladék típusonként, és együttes mennyiség 

tekintetében is egyaránt. 

 

Felhalmozott hulladékok kérdése: 

 

Ahogyan a korábbi fejezetben bemutatásra került, a telephelyen görgett/felhalmozott 07 07 08* HAK 

kódú hulladék tekintetében, sokáig nem sikerült partnert találni, aki ártalmatlanításra el tudta volna 

szállítani a tárgyi hulladékot. A túltárolás megszüntetése és elkerülése okán a Zrt. folyamatosan 
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lépéseket tesz, hogy a jelenlegi a telephelyen uralkodó, hulladékgazdálkodási szempontból 

„rendezetlen” helyzet megoldódjon. A tárgyi évben Loacker Hulladékhasznosító Kft. által 8 elszállítás 

került lebonyolításra, ami mintegy 150 t (070708*) hulladék ártalmatlanításra történő elszállítását 

jelenti.  A Nógrádi Vegyipari Zrt. minden területen kész együttműködni az illetékes hatóságokkal, és 

2022-es évben is folytatni kívánja a hulladékelszállításokat, amíg azt a jogszabályi környezet indokolttá 

teszi, valamint ameddig a hulladékgazdálkodási viszonyok nem rendeződnek. 

 

7.8. Pénzügyi eszközök: környezetvédelmi- és felelősségbiztosítás 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. hulladékhasznosítási tevékenysége miatt az Allianz Hungária Zrt.-nél 

érvényes vagyonbiztosítással és felelősségbiztosítással rendelkezik, határozatlan időtartamra. A jelenleg 

hatályos biztosítási kötvény száma: 325723063. A tárgyi biztosítás különböző területek terjed ki: 

vagyonbiztosítás, rongálás, üvegtörés, vandalizmus, termék felelősségbiztosítás, munkabaleseti 

felelősségbiztosítás; és mindezek mellett „Környezetszennyezési felelősségbiztosításra” is kiterjed a 

biztosítás. A környezeti káreseményekre 150.000.000 Ft az egy káresemény biztosítási összege. A 

biztosítási kötvény másolatát jelen dokumentum mellékleteiben csatoltuk. A kismértékű technológiai 

változtatás miatt a pénzügyi eszközök, biztosítás tekintetében változtatás nem volt szükséges. A Zrt. 

jelenleg is jelentősen elmarad a hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, 

PE/KTF/9216-15/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély engedélyezett, 

hasznosításra átvehető hulladékmennyiségtől. 

 

8. Természetvédelem, élővilágvédelem 

 

8.1. Jelenlegi állapot bemutatása 

 

8.1.1. Jogszabályi és tervezési háttér: 

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

• 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 

• 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 

korlátozásokról és tilalmakról 

• 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 

fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről [kibővítve, illetve módosítva a 

23/2005. (VIII. 31.) KvVM rendelettel, valamint a 22/2008. (IX. 12.) KvVM rendelettel] 

• 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, valamint 2008. évi L. törvény 

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról 
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• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

• 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 

• 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről 

 

A tervezési terület természetvédelmi vonatkozásai: 

 

A vizsgált terület természetvédelmi vonatkozásai tekintetében nem történt változás. A terület érinti az 

Ökológiai Hálózat „ökológiai folyosó” övezeti besorolásba tartozó terület kivételével egyéb védett, vagy 

természetvédelmi vonatkozású területet nem érint. Az Ökológiai Hálózat esetében az érintettség 

közvetett, ami továbbra is a Jenői-patakba való tisztított szennyvíz és csapadékvíz bevezetés formájában 

valósul meg.  

 

8.2. Vizsgálati módszerek 

 

8.2.1. Botanikai módszerek 

A vizsgálati dokumentáció összeállítása részben a területbejárás során végzett felmérések, részben a 

területre vonatkozó szakanyagok (lásd felhasznált irodalom) alapján kerültek összeállításra. A terepi 

vizsgálatokra 2021. szeptember hónapban került sor. A felmérés arra irányult, hogy a 2016. évi 

felülvizsgálat óta történt-e változás a telephely és környezetében a telephely működésével 

összefüggésbe hozható élőhelyi változás.  

 

8.2.2. Zoológiai módszerek 

Az általános szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfelelően a tervezett beruházás élővilág-

védelmi szempontú minősítése, értékelése jelen körülmények között alapvetően az élőhely vizsgálata 

alapján történt. Az előzetesen szerzett terepi tapasztalatok, felmérési eredmények alapján nagy 

biztonsággal valószínűsíthetők a tervezett beruházásnak az élővilágra gyakorolt hatásai.  

 

Puhatestűek (Mollusca) 

Az puhatestűek esetében célzott faunisztikai kutatás nem történt. 
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Ízeltlábúak (Arthropoda) 

Az ízeltlábúak esetében a beruházással kapcsolatos célzott faunisztikai kutatás elsősorban a BNPIg által 

jelzett védett rovarfaj – felmérésére irányultak. A vizsgált patakszakaszon a tervezési terület felszíni 

bevezetési pontjához képest felvízi- és alvízi szakaszt különböztetünk meg. A vízi makrogerinctelenek 

célzott felmérése standard mintavételezéssel 4 helyszínen történt. A legfontosabb indikátor szervezetnek 

a szitakötő fajok lárváit tekintettük. A felmérés nem törekedett a faji azonosításra, csak a jelenlét-hiány 

megállapításra. Lásd 8.1.3.4. térképmellékletet. 

 

Halak (Pisces) 

A halfajok esetében célzott halfaunisztikai kutatás nem történt. 

 

Kétéltűek (Amphibia) és Hüllők (Reptilia) 

A terepbejárások, állapotfelvételezések során minden szakember figyelemmel volt a vizsgált területen 

előforduló herpetofaunára. A kutatás vizuális detektálás alapján történt. 

 

Madarak (Aves) 

A terepi munkát Minox 10×42-es kézitávcső segítette, a vizuális megfigyeléseken túl számos madárfajt 

hang alapján azonosítottunk. A megfigyeléseket elsősorban a tervezési terület környezetében végeztük.  

 

Emlősök (Mammalia) 

Az emlősök esetében célzott faunisztikai kutatás nem történt. 

 

8.2.3. A felmérés eredményei 

 

A tevékenységgel érintett terület ismertetése - Táji környezet 

A tervezési terület – Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmácsi telephelye – Heves megye északi részén, 

közigazgatásilag Tolmács település külterületére esik. Lásd 8.1.3.1. - 8.1.3.3. sz. térképmellékletet. A 

tervezési terület Magyarország területére jelenleg elfogadott tájfelosztás szerint (Dövényi 2010) az 

Észak-magyarországi-medencék középtájon belül a Nógrádi-medence kistáj területére esik. 

Megközelítése egy irányból burkolt úton lehetséges. A vizsgált területet csak gyalogosan lehet bejárni. 

 

Növényföldrajzi besorolás 

A vizsgált terület növényföldrajzi értelemben a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Északi-

középhegység flóravidékén (Matricum) belül a Börzsöny, Cserhát és Gödöllői-dombvidék 

(Neogradense) flórajárásához tartozik (MOLNÁR in FARKAS 1999). 
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A tervezési terület és környezetének botanikai-élőhelyi helyzetének értékelése 

Az tervezési terület és környezetének botanikai-élőhelyi helyzetének ismételt felmérése alapján 

megállapítható, hogy a telephely továbbra is roncsolt, másodlagos élőhelynek minősíthető. A 

környezetében – a Jenői-patak kivételével – is túlnyomórészt átalakított, jelentős antropogén hatás alatt 

álló élőhelyek találhatók. A Jenői-patak a település belterület szakaszán alacsony természetességi 

állapotokat mutat. A 2016. évi felülvizsgálathoz képest a tervezési terület és környezetének élőhelyi – 

természetességi viszonyaiban változás nem történt. A tervezési területről a Jenői-patakba való tisztított 

szennyvíz és csapadékvíz bevezetés ezen a szakaszon védett, közösségi jelentőségű, vagy védelemre 

alkalmas élőhelyeket nem érint.  

 

Védett és közösségi jelentőségű növények 

A hatásterületen egy hazai védett növényfaj, mocsári csorbóka (Sonchus palustris) került elő. A 

hatásterületen közösségi jelentőségű növényfaj nem fordult elő. A védett növényfajok térképezésének 

eredményeként megállapítható, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. Tolmácsi telephelyének működése 

nyomán védett növényfaj pusztulása továbbra sem várható. 

 

Zoológiai felmérés eredményei 

Az állatvilág jellemzése taxoncsoportonként. A tervezési terület és közvetlen környezetében 

tapasztalható erős antropogén hatás (ipari és mezőgazdasági hasznosítás, urbanizált környezet) 

rányomja a bélyegét a faunára is. Jelen állapotában, a Jenői-patakot is beleértve – a tervezési terület 

vonalában – egy elszegényedett, tágtűrésű, zavarást jól toleráló zootaxonokkal jellemezhető élőhely 

található. A hatásterület állatvilágáról viszonylag kevés korábbi információ állt rendelkezésre. A Bükki 

Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a Jenői-patakban – közelebbi helymegjelölés nélkül – 

az alábbi védett fajok előfordulása ismert: díszes légivadász (Coenagrion ornatum), vágó csík (Cobitis 

elongatoides), fenékjáró küllő (Gobio gobio). A tárgyi engedély 2021. évi felülvizsgálat alkalmával a 

zoológiai adatgyűjtés alapvetően arra a kérdésre kereste a választ, hogy a Nógrádi Vegyipari Zrt. 

Tolmácsi telephelyének jelenlegi működése hatással van-e Jenői-patak élővilágára. Ezért a vizsgálatok 

elsősorban a Jenői-patakban élő vízi gerinctelen és gerinces fauna – különös tekintettel a BNPIg által 

jelzett védett fajok – felmérésére irányultak.  

 

Ízeltlábúak (Arthropoda) 

A tervezési terület környezetéből, a Jenői-patak néhány pontján történő mintavétellel a teljesség igénye 

nélkül összesen egy szitakötő faj lárvája került elő. Ennek oka, hogy a 2016. évi mintavételezéshez 

képest kevesebb helyen, csak a telephely vonalában történt mintavételezés. A nagyobb faj- és 

egyedszám korábban is a telephely előtti és utáni szakaszon volt tapasztalható. A vizsgálatok alapján 
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kijelenthető, hogy a szitakötő fajok állományainak élőhelyi helyzetét a telephely működése a korábbi 

állapothoz képest nem rontotta. 

 

Halak (Pisces) 

A halfaunisztikai vizsgálatok a Jenői-patak mentén a tervezési területtől a felvízi- és alvízi szakaszon 

vizuális detektálás útján történtek. A vizsgált patakszakaszon a felmérési időszakban, az alacsony 

vízállás és patak élőhelyi viszonyainak miatt egyetlen halfaj egyede sem került elő. A patak állapotát 

tekintve ez a helyzet már hosszabb ideje fennállhat. A fenti védett fajok előfordulási adatai valószínűleg 

a Jenői-patak rétsági szakaszáról ismeretesek. A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a patak ezen 

szakaszán élő halfajok fajok állományainak élőhelyi helyzetét a telephely működése a korábbi 

állapothoz képest nem rontotta. 

 

Kétéltűek (Amphibia) 

A tervezési területen és környezetéből a 2016. évi állapotoknak megfelelően 3 védett kétéltű faj, 

kecskebéka (Pelophylax esculenta agg.), erdei béka (Rana dalmatina) és a zöld levelibéka (Hyla arborea) 

került elő a korábbi élőhelyeken. Valamennyi faj helyenként gyakori és viszonylag nagy zavarástűrő 

képességgel rendelkeznek, közöttük kettő az ország teljes területén általánosan elterjedtek. A 

vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a telephely környezetében élő kétéltű fajok állományainak 

élőhelyi helyzetét a telephely működése a korábbi állapothoz képest nem rontotta. 

 

Hüllők (Reptilia) 

A tervezett beruházás területén és környezetében a 2021. évi terepi felmérések során a 2 gyakori védett 

hüllő faj, a vízisikló (Natrix natrix) és fürge gyík (Lacerta agilis) ismételten megfigyelésre került, de a 

mocsári teknős (Emys orbicularis) viszont nem került elő. Ez utóbbinak az az oka, hogy tervezési terület 

környezetében a szikkasztó árkok teljesen száraz volt (a kiszáradás nincs összefüggésben a telephely 

működésével). A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a telephely környezetében élő kétéltű fajok 

állományainak élőhelyi helyzetét a telephely működése a korábbi állapothoz képest nem rontotta. 

 

Madarak (Aves) 

A 2021. évi terepi bejárás alapján továbbra is a megfigyelt élőhelytípusokra legjellemzőbb madárfajok 

kerültek megfigyelésre: feketerigó (Turdus merula), balkáni gerle (Streptopelia decaocto), seregély 

(Sturnus vulgaris), erdei pinty (Fringilla coelebs), zöldike (Carduelis chloris), vörösbegy (Erithacus 

rubecula), házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), házi veréb (Passer domesticus), dolmányos varjú 

(Corvus cornix). Ezen fajok a gyakori, generalista fajok közé tartoznak, közülük csak néhány költ a 

hatásterületen. 
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Mintavételi helyek Koordináta adatok 
Szitakötő 

(Odonata) 

Rákok 

(Crustaceae) 

(nem történt mintavétel) X: 653 654 / Y: 287 747 x x 

2. X: 654 245 / Y: 287 540 - bolharák (7 db) 

3. X: 654 240 / Y: 287 478 
Orthetrum sp. 

lárva (1 db) 
bolharák (4 db) 

4. X: 654 337 / Y: 287 443 
Orthetrum sp. 

lárva (1 db) 
bolharák (2 db) 

5. X: 654 387 / Y: 287 427 - - 

6. (nem történt mintavétel) X: 654 806 / Y: 287 381 x x 

7. (nemtörtént mintavétel) X: 655 276 /Y: 287 407 x x 

106. Táblázat: Vízi makrogerinctelen mintavételi helyek és a mintavétel eredményei 

 

A mintavételezés eredményei azt mutatják, hogy a tervezési területtel határos szakaszon vízi 

makrogerinctelen szervezetek közül a korábbi (2016.) állapotokhoz hasonlóan megfigyelhető volt 

Orthetrum nemzetségből egy-egy lárva, valamint mintavételenként eltérő számú bolharák. 

 

8.3. Az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből 

származó hatótényezők 

 

A tevékenységnek természetvédelmi szempontból a legkockázatosabb hatásai között a vízszennyezés 

veszélye, a szennyvíznek, vagy szennyezett csapadékvíznek a Jenő-patakba való jutása említhető. A 

technológiai változtatással a Jenői-patakba való kibocsátásnak sem a mennyisége, sem a minősége nem 

változik meg. A technológiai” szennyvíz nem kerül kibocsájtásra a patakba. Folyékony hulladékként 

van tárolva és tartálykocsival kerül elszállításra.  

 

8.4. Az EKHE engedélyben foglalt adatokban történő változások összefoglalása 

 

A tervezési terület jelenlegi állapotában továbbra is jelentős mértékben degradált, erőteljesen leromlott 

bolygatott élőhelynek minősül. A telephely működése a korábbi állapothoz képest a Jenő-patak 

vízminőségét vagy élőhelyi állapotát nem rontotta. A telephely vonalában továbbra is egy zárt nádas 

található. A nádassal sűrűn átszőtt szakaszon az iszap (és valószínűleg koncentrálódva egyes 

szennyezőanyagok is) felhalmozódott. A nádas és a parton felverődött dús és összefüggő bokros vagy 

fás szegélyvegetáció miatt a tervezési területtel határos partszakasz erősen árnyalt, amely árnyaltság 

miatt a vízi szervezetek számára kevésbé alkalmas élőhelyé vált. A 2016-ban szembetűnő fajösszetétel 
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és mennyiségi különbség volt pl. a szarvasmarhák által teljesen kilegelt, tiport patakszakasz és nádassal 

kísért szakasz szitakötő faunája között. Jelenlegi állapotok szerint a telephellyel határos patakszakasz az 

üzem működésétől függetlenül hosszabb ideje alkalmatlan a BNPIg által jelzett védett állatfajok, mint 

a díszes légivadász (Coenagrion ornatum), fenékjáró küllő (Gobio gobio), vágó csík (Cobitis 

elongatoides) előfordulására. Az élővilágvédelmi felmérések alapján megállapítható, hogy a telephely 

működése a már meglévőnél komolyabb természetvédelmi jellegű problémát nem vet fel, így a 

környezetvédelmi engedélyben szereplő élővilágvédelmi előírásokon kívül további kiegészítések, vagy 

egyéb különleges védelmi intézkedések nem szükségesek. 

 

9. Veszélyes üzem besorolás és rendkívüli események 

 

9.1. Veszélyes üzem besorolás, bejelentés 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. tolmácsi telephelye a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 219/2011 (X.20.) kormányrendelet alapján „küszöbérték alatti üzemként” került 

azonosításra, és Súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) benyújtására kötelezett. A telephely az 

előforduló tűzveszélyes anyagok miatt került a kormányrendelet hatálya alá. Kis mennyiségben van 

„környezetre veszélyes” anyag (0,11 összegzési értékkel), és „mérgező anyag” pedig nem található a 

telephelyen.). 2018-ban történt tűzeset (részletezve a következő fejezetben) kivizsgálása ügyében a 

36200/1093-6/2018.ált. számú hatósági kötelezés eredményeképpen a Zrt. elvégezte a vonatkozó SKET 

dokumentum felülvizsgálatát, mely benyújtásra került a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (a továbbiakban: Katasztrófavédelem) részére. A Katasztrófavédelem a dokumentum 

átvizsgálását követően, ahhoz 36200/1625-25/2018.ált. ügyiratszámon az alábbi kikötésekkel 

hozzájárult: 

 

• „Az Üzemeltető a hatóságomnál 36200/1625/2018.ált. ügyiratszámon nyilvántartásba vett 

súlyos káresemény elhárítási tervben és mellékleteiben foglaltak szerint köteles működni, 

különös tekintettel az abban foglalt műszaki, technológiai, beruházási, karbantartási és egyéb 

előírásokra.” 

 

• „Az Üzemeltető végezze el 2018. december 3-i üzemzavarral érintett szivattyúház épületébe 

tervezett füstérzékelő beszerelését, és annak a tűzjelző rendszerrel történő összekötését.” 
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9.2. Korábbi rendkívüli (havária) események 

 

1. Az Engedélyes tolmácsi telephelyén 2018. december 3-án délután tűzesettel összefüggő havária 

esemény történt. A havária esemény során petróleum folyt el, de ez a szivattyúház alatti 

kármentő aknába került. A Környezetvédelmi Hatóság annak igazolására, hogy a burkolatlan 

területre kijutott szennyezés az élő és élettelen környezetet nem károsította, 

talajmintavételezésre (4 db), illetve az NVF2. NVF8 és NVF13 számú monitoring kutakból 

talajvíz mintavételezésre kötelezést írt elő Engedélyes részére, melynek határideje 2019. április 

30. napja volt. A Hatóság a káresemény során keletkezett hulladékok elszállítására és az ehhez 

kapcsolódó dokumentumok benyújtására is kötelezte a Nógrádi Zrt-t, majd kivizsgálási eljárás 

keretében kármentesítési monitoring folytatását írta elő új monitoring pont kiképzésével 

egyidejűleg (NVF13), mely a vízvédelmi fejezetrészben bemutatásra került. 

 

2. 2021.11.19. napján a Tolmácsi telephelyén a reggeli órákban az oldószer bepárló rendszerben 

(OFRU) működési zavar lépett fel. A búvónyílás felnyitását követően oxigén került a rendszerbe 

és parázslás következett be. A búvónyílást visszacsukták és lezárták, ezért tűz nem keletkezett. 

A havária észlelését követően azonnal értesítették a területileg illetékes katasztrófavédelmi 

szerveket. A kiérkező tűzoltók az izzó anyagot lefejtették a tartályt felnyitották és haboltó 

anyaggal a rendszert lehűtötték. A burkolt felület okán a földtani közegbe idegen anyag nem 

került, a burkolatra kerülő haboltó anyag azonnal felitatásra került homokkal, így az elfolyást 

megakadályozták. Az összegyűjtött anyagot kármentővel ellátott IBC tartályokba helyezték. A 

Nógrádi Vegyipari Zrt. a szükséges lépéseket megtette az esetleges szennyezés kialakulásának 

és annak tovaterjedésének elkerülése érdekében, szemmel látható szennyezés nem volt 

tapasztalható. Az OFRU rendszer jelenleg üzemen kívül van a szükséges szakértői vélemények 

megszerzéséig, valamint az illetékes katasztrófavédelemi szerv eljárásának lezárásáig. 

 

9.3. Megelőzést és elhárítást szolgáló tervek 

 

A telephelyen előfordulnak folyékony halmazállapotú, tartályban tárolt környezetre veszélyes anyagok. 

Ezen anyagok kikerülésekor elképzelhető a természeti környezet veszélyeztetése. Tekintettel azonban 

arra, hogy a tartályok beton kármentőben találhatóak, a környezetre veszélyes anyagok kikerülése csak 

a csővezetéki szállítás esetén történhet közvetlenül füves területre. A Nógrádi Vegyipari Zrt. rendelkezik 

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló üzemi 90/2007. (IV.26.) 

kormányrendelet szerinti üzemi kárelhárítási tervvel, melyet a Nógrád megyei Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály II. hagyott jóvá NO-05/KVO/339-7/2017. 

határozatszámon. Az üzemi kárelhárítási tervet 5 évente kell felülvizsgálni, így a következő 
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felülvizsgálat 2022. októberében lesz esedékes. Az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely üzemetetési 

szabályzatok szintén tartalmaznak megelőzésre, környezeti kárelhárításra vonatkozó részeket. 

 

A SKET szerint a telephelyen a tartályparkokhoz kiépített félstabil habbal oltó rendszer működtetéséhez 

4,5 m3 habképző anyag áll rendelkezésre, melynek tárolására szolgál a mellvédfal közelében lévő tároló. 

 

A telephelyen az alábbi mentesítő anyagok vannak még jelen a telephelyen: 

 

• homok 5 m3 kiszerelő üzemrészben tárolva 

• őrölt mészkő 2 m3 

• perlit 5 zsák 

 

A tervezett fejlesztési, környezetvédelmi intézkedések között szerepel több régi tartály kiváltása újakkal, 

amelyek a környezeti kihatású haváriák kockázatát csökkentik. A Zrt. rendelkezik továbbá 

„Vészhelyzeti eljárások” leírással, amely a főbb technológiai elemek (gőztermelés, préslevegő, kondenz 

rendszerekhez) határoz meg eljárásokat.  

 

10. Környezetvédelmi szervezet és a BAT ismertetése 

 

A Zrt. tevékenysége a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött 

környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996 (VII.4.) kormányrendelet 1. mellékletének A) 

kategóriájába tartozik, azaz környezetvédelmi megbízottat köteles foglalkoztatni. A Zrt. 

környezetvédelmi megbízotti feladatait 2013. januártól a Dandelion Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. 

látja el. A környezetvédelmi megbízott elérhetősége az 1.1. fejezetben megtalálható. A Zrt.-n belüli, 

állandó alkalmazásban lévő telephelyi környezetvédelmi felelős és kapcsolattartó:  

- Márton Levente, termelési vezető, elérhetősége az Hiba! A hivatkozási forrás nem található. 

fejezetben található. 

 

A Zrt. szabványos (pl. ISO 14001 szerint), tanúsított rendszert nem működtet, de ez nem is kötelezően 

előírt követelmény, a BAT megfeleléshez sem. Ezzel együtt a következő tényezők biztosítják a 

szervezeti és egyéb kereteket a telephelyi környezetvédelmi tevékenységekhez: 

 

• egyes dolgozók munkaköri leírása tartalmazza a szükséges környezetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási műveleteket, 

• minden dolgozó számára, legalább éves rendszerességgel környezetvédelmi oktatások kerülnek 

megtartásra, 
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• veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata alapján történő működés 

(hatóság által jóváhagyva), 

• szennyvíz önellenőrzési terv keretében való működés (hatóság által jóváhagyva), 

• üzemi kárelhárítási terv szerinti működés (hatóság által jóváhagyva), 

• előírt nyilvántartások alkalmazása, vezetése (pl. lakossági panaszok), 

• monitoring kutak engedély szerinti üzemeltetése, mintázása, méretése, 

 

10.1. Nyilvántartások 

 

Az egyes szakterületekre előírt nyilvántartások (hulladékok, vízfelhasználás, FAVI, stb.) az adott 

szakfejezetekben, valamint a felülvizsgálati dokumentum csatolt mellékletei között megtalálhatóak. 

 

10.2. Kibocsátások megelőzését, csökkentését szolgáló eddigi intézkedések 

 

Az alábbi felsorolás felülvizsgálati időszakban megvalósított környezetvédelmi és/vagy 

energiahatékonysági intézkedéseket mutatja be. 

 

S.sz Eddig megvalósított vagy alkalmazott környezetvédelmi intézkedések 

1. 

az üzem egyik alaptevékenysége évek óta eleve környezetvédelmi jellegű: hulladékhasznosítás 

(R2) oldószer hulladékok desztillációval történő regenerálása, hasznosítása, mely továbbra is a 

Zrt. fő tevékenysége 

2. 
tevékenység során képződött és felhalmozott és görgetett 07 07 08* HAK kódú hulladék 

ártalmatlanításra történő átadása 

3. vákuumdesztillációs technológia bevezetése (OFRU ASC-1500) 

4. Jenői-patakba történő bevezetési pont körüli medertisztítás 

5. kármentesítési monitoring rendszer kibővítése (NVF13) 

6. fűtési csövek hőszigeteléssel való ellátásának folytatása 

7. hűtővíz kör zárttá tétele, a friss hűtővíz igények további csökkentése (2 500 m3/év) 

8. szelektív hulladékgyűjtés körének kiterjesztése egyes csomagolási hulladékokra 

107. Táblázat: Megvalósított intézkedések 

 

A BAT-megfelelés értékelése után, illetve a felülvizsgálat korábbi megállapításai alapján a 12. fejezet 

tartalmaz egy fejlesztési tervet a következő években javasolt környezetvédelmi intézkedésekre. 
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10.3. Az elérhető legjobb technikának (BAT-nak) való megfelelés 

 

A legutóbbi felülvizsgálat óta elvégzett változtatások, és a technológiában eszközölt fejlesztések a BAT 

megfelelését szolgálják. 

 

10.3.1. Energiatakarékosság, energiahatékonyság 

 

A Zrt. által felhasznált földgáz mennyiség csökkenő tendenciát mutat 2016-2020 közötti időszakban. A 

2017-es évhez képest mintegy 18%-kal csökkent a földgázfogyasztás, ami jelentős csökkenésnek 

mondható egy energiaintenzív desztillációs üzemben, mindamellett, hogy a termelési mutatók nem 

csökkentek a vizsgálat időszakban. A 12. fejezetben részletezett további energiahatékonysági 

intézkedések (pl. vezetékek további szigetelése folytatása várhatóan tovább fogja javítani a fajlagos 

energiafelhasználást. 

 

 

108. Táblázat: A telephelyen felhasznált földgáz mennyisége 

 

Hatékony vízhasználat: 

A hűtőkör zárásával a Tolmácsi Tározóból a lekötött vízmennyiség a korábbi 80.000 m3/évről 2018-

ban 2500 m3/évre csökkentették 

 

A kibocsátás megelőzése, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentése: 

Amennyiben Tolmácson kiépül a kommunális szennyvíz hálózat, akkor erre a Zrt. ráköt, így a tisztított 

kommunális szennyvíz bevezetés Jenői-patakba megszűnik. 
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Hulladékhasznosítás hatékonyságának növelése: 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. egyik meghatározó tevékenysége a hulladékhasznosítás. Az eszközölt 

technológiai módosítás is a hatékonyabb hulladékhasznosítást eredményezett. Az öntisztító desztilláló 

rendszer magasabb, 3-30% szárazanyag tartalommal rendelkező használt oldószerek energiahatékony 

feldolgozására is alkalmas és visszanyert oldószert visszaadja ipari felhasználásra, így kevesebb magas 

forráspontú és szárazanyag tartalmú szennyezett oldószer elegy kerül ártalmatlanítási célból a hazai 

hulladékégetőkbe. 

 

10.3.2. A környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a 

környezeti következmények csökkentéséről 

 

A Zrt rendelkezik hatóság által jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel és súlyos káresemény elleni 

tervvel. Mindkettő megújítását, aktualizálását a jogszabályok szerint elvégzik. Az előírt kármentő 

anyagok a telephelyen rendelkezésre állnak. A tervezett intézkedések között (12. fejezet) szerepel egyes 

tartályok cseréje modernebbre, egyes kármentők állapotának javítása. 

 

11. Tevékenység felhagyása; biztosítékadás, egyéb díjak 

 

11.1. A tevékenység felhagyása esetén foganatosítandó intézkedések 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. jelenlegi telephelyén közel 100 éve folyik vegyipari tevékenység és a tervek 

szerint ez a jövőben is folytatódna; a tevékenység felhagyásával egyelőre nem számolnak. Amennyiben 

a tevékenység mégis felhagyásra kerülne, felhagyási tervet kell készíteni és benyújtani az illetékes 

Környezetvédelmi Hatóságnak, melyben minimálisan az alábbi szempontok figyelembevétele, 

vizsgálata és intézkedések foganatosítása lenne szükséges: 

 

• a technológia tartályait (autoklávok, desztilláló készülékek, reaktorok, stb.) le kell üríteni, a 

csővezetékekkel együtt, 

• a vegyszertárolókat ki kell üríteni, hogy veszélyes anyag nem maradhat a telephelyen, 

• a veszélyes hulladék gyűjtőhelyet ki kell üríteni; előzetesen a technológia gépeiben lévő olajakat 

vagy más anyagokat le kell fejteni; beleértve a folyékony veszélyes hulladék tároló tartályokat  

• az összes nem veszélyes hulladékot és gyártási melléktermékeket (pl. csomagolóanyagok) el 

kell szállíttatni a telephelyről, 

• a hűtőgépekből a hűtőközegeket teljesen el kell távolítani a rendszerből és újrahasználatra, 

újrahasznosításra átadni; a splitklíma berendezéseket le kell szerelni és közegeiket 

újrahasználatra, újrahasznosításra átadni, 
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• az eddig felsoroltakat úgy kell megvalósítani, hogy minden anyag vagy hulladék engedéllyel 

rendelkező kezelőhöz kerüljön, lehetőség szerint újrahasználatra vagy újrahasznosításra, 

• a technológia berendezéseit (fémek, kábelek, stb.) más üzemekben lehet esetleg használni vagy 

hasznosításra átadhatók; nem hasznosítható részek lerakással ártalmatlaníthatók, 

• talaj vagy felszín alatti víz esetleges szennyezése esetén az esetlegesen visszamaradó 

szennyezés monitoringját végezni, tényfeltárást, illetve kármentesítést végezni. 

 

A Zrt. a jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. 

számon kiadott egységes környezethasználati engedély III/11. pontjában külön is rendelkezik a 

felhagyás fázisára vonatkozóan, mely szerint az üzem (vagy annak egy részének) felhagyása csak 

előzetesen elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálat alapján, jogerős engedély birtokában történhet. 

Egyes résztechnológiák felhagyását megelőzően, a felhagyás körülményeit illetően a Környezetvédelmi 

Hatóság állásfoglalását kell kérni. Ezen előírások fenntartása a jövőben is indokolt. 

 

11.2. Biztosítás, biztosítékadás, céltartalék képzés, egyéb díjak 

 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. hulladékhasznosítási tevékenysége miatt az Allianz Hungária Zrt.-nél 

érvényes vagyonbiztosítással és felelősségbiztosítással rendelkezik, határozatlan időtartamra. A jelenleg 

hatályos biztosítási kötvény száma: 325723063. A tárgyi biztosítás különböző területek terjed ki: 

vagyonbiztosítás, rongálás, üvegtörés, vandalizmus, termék felelősségbiztosítás, munkabaleseti 

felelősségbiztosítás; és mindezek mellett „Környezetszennyezési felelősségbiztosításra” is kiterjed a 

biztosítás. A környezeti káreseményekre 150.000.000 Ft az egy káresemény biztosítási összege. 

A Nógrádi Vegyipari Zrt. által a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 96/B. § alapján meghatározott Felügyeleti díjat minden tárgyévben megfizetésre került az 

egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj 

megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendeletben szereplő számlaszámra. 

 

A Zrt. a felügyeleti díjon kívül rendszeresen befizeti a tevékenységére jogszabály által díjakat, adókat: 

• a vízkészlet járulékot (VKJ), negyedéves rendszerességgel 

• a környezetterhelési díjak (KTD) közül a vízterhelési díjat, levegőterhelési díjat, 

• valamint az energiaadót 

• csomagolóanyagok kapcsán termékdíjat 
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12. Összefoglaló, hatásterület és javaslatok 

 

12.1. Technológiai fejlesztések 

 

A legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat óta eltelt időszakban új termék gyártása nem indult meg. 

A végrehajtott technológia fejlesztések: 

 

• vákuumdesztillációs berendezés telepítése lehetővé tette a vákuumdesztillációs eljárást, amely 

lehetőséget biztosít a magasabb forrpontú oldószer elegyek hasznosításához, így a jelenlegi 

technológia max ~30% szárazanyag tartalmú oldószerek hasznosítását teszi lehetővé.   

• a membrán desztillációs technológia alkalmazásával lényegében nem keletkezik új termék, 

hanem az eddigi termékek maradék víztartalma hatékonyan tovább csökkenthető, és az így 

dehidratált etanol vagy oldószerek magasabb minőségi szintű terméket képviselnek  

 

12.2. Hatásterületek meghatározása 

 

A Zrt. hatásterülete a legutóbbi környezetvédelmi felülvizsgálat (2016) óta érdemi mértékben nem 

változott. 

 

Levegővédelmi hatásterület: 

A levegő védelméről szóló (306/2010) kormányrendelet módosítása miatt az üzem levegővédelmi 

szempontú határterülete a kazán kémény (P6) köré írható 161 m sugarú körön belül található terület, 

amelyet a NOx és CO kibocsátás határoz meg. A források elhelyezkedése miatt ez magába foglalja a 

többi (kis magasságú, kis kibocsátású) pontforrás hatásterületeit is. 

 

Felszíni vizes hatásterület:  

Felszíni vizek tekintetében hatásterületben változás nem történt a legutolsó felülvizsgálat (2016) óta, 

mely a Nógrádi Vegyipari Zrt. telephelye mentén a Jenői-patak azon szakasza, ahol a tevékenységek 

súlypontja zajlik, a 0+300 m pontig, amely utóbbi a kommunális szennyvíz (és tisztított csapadékvíz) 

bebocsátási ponttól (0+200) folyásirányban 100 m.  

 

Talaj és felszín alatti víz hatásterülete: 

Jelenleg a telephelyen az NO/KVO/26-12/2021. számú határozatban előírtak alapján kármentesítési 

monitoring tevékenység zajlik. Az EKH engedély felülvizsgálatának keretében nem célszerű a felszín 

alatti szennyezéssel kapcsolatosan zajló eljárásba beavatkozni; ezzel kapcsolatosan új körülmény vagy 

adat nem merült fel. A földtani közeget illetően a Nógrádi Vegyipari Zrt. hatásterülete – normál 
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működés esetén - a tényleges fizikai területfoglalása, amely a telekhatárokkal adható meg. A Zrt. 

jelenlegi, normál működése, környezetvédelmi megelőző, és műszaki védelmi intézkedések mellett, 

nem okozhatja a felszín alatti vizek vagy a földtani közeg további szennyezését; pl. nincs felszín alatti 

vízkivétel, nincs szennyezőanyagok közvetlen vagy közvetett bevezetése. Ezért hatásterület a normál 

működést illetően az említett telekhatárokkal adható meg.  

 

Zajvédelmi hatásterület: 

A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Zajvédelmi fejezetben különböző irányokban és térképen 

is bemutatásra került a zajvédelmi hatásterületet. A telephelytől származó környezeti zajterhelés a zaj 

ellen védendő területeken előírt zajterhelési határértékeket, illetve az üzemre előírt zajkibocsátási 

határértékeket nem haladja meg, nappal és éjjel egyaránt teljesülnek a követelményértékek. A vizsgált 

üzem vonatkozásában a zajhatásterület az elvégzett helyszíni zajmérések alapján nem változott, a 

területi érintettség a korábbiakkal egyezik meg. 

 

Természetvédelemi szempontú hatásterület: 

A Zrt. vizsgált telephelyének fizikai területfoglalása (telekhatárokkal lehatárolt), valamint D-i irányban 

a Jenői-patak telephely mellett húzódó szakasza, a Tolmácsi út közúti hídig. 

 

 

26. Ábra: Egyesített hatásterület 
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12.3. Munkaegészségügyi vizsgálatok 

 

A Zrt. dolgozói körében rendszeres és eseti orvosi vizsgálatok zajlanak. Az üzemorvos ez alapján 

alkalmassági bizonyítványt ad ki a dolgozóknak. Előzetes, időszakos, soron kívüli, és – munkaviszony 

megszűnése esetén – záró orvosi vizsgálatokat végeznek. A munkavállalókat munkakörüktől függően 

A, B, C, D foglalkozás-egészségügyi kategóriákba sorolják. Vizsgálatok típusai: nagy laborvizsgálat, 

tüdőszűrő, alapvizsgálat, hallásvizsgálat. Az elvégzett vizsgálatok: a munkavállaló kikérdezése az 

egészségi állapotával kapcsolatban. Betegségek, gyógyszerek áttekintése; a kockázati tényezők 

felmérése; panaszok kikérdezése; leletek értékelése, ha az adott dolgozó esetében az utóbbi időben 

valamilyen orvosi vizsgálatra volt szükség. Vérnyomásmérés, orvosi fizikális vizsgálat, EKG, 

látásvizsgálat, vércukorvizsgálat ujjbegyből vett vérből, a fizikai dolgozóknak teljes vérkép vizsgálat. 

Az eddigi vizsgálatok nem mutattak ki munkahelyi eredetű megbetegedéseket. 

 

12.4. Országhatáron átterjedő hatás lehetősége 

 

A pontosan ismert hatótényezők és hatások, a hatásterület, valamint a potenciális havária esetek 

számbavétele után is kijelenthető, hogy országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének 

lehetősége egyértelműen kizárható. A Zrt. vizsgált telephelyéhez legközelebbi országhatár min. ~14,5 

km távolságban van (Szlovákia felé). A környezeti hatások mértékét és a hatásterületeket bemutató 

fejezetek ismeretében kizárt, hogy ilyen távolságra kiterjedő környezeti hatás előforduljon; még egy 

esetleges havária esetében sem. 

 

12.5. Javaslatok és tervezett környezetvédelmi intézkedések 

 

A jelenleg hatályos NO-05/KVO/822-15/2019. számon módosított, PE/KTF/9216-15/2016. számon 

kiadott egységes környezethasználati engedély 2027. január 31. napjáig hatályos, így a soron következő 

felülvizsgálat nagy valószínűséggel egybe esik EKH engedély megújításával. A környezetvédelmi 

felülvizsgálat, illetve egyéb fejlesztési tervek alapján a következő pár éves időszakban az alábbi 

környezetvédelmi és hatékonyságnövelési intézkedések megvalósítása van tervben: 
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S.sz Intézkedés Eredmény / megjegyzés Megvalósítás 

1. Felszín alatti víz monitoring folytatása a felszín alatti talajvíz folyamatos 

ellenőrzése; a szennyezés 

figyelemmel kísérése 

folyamatos 

2. A még le nem szigetelt fűtési vezetékek 

szigetelésének folytatása 

Kisebb hőveszteség, kisebb 

fűtőanyag felhasználás, kisebb 

levegőterhelés. 

folyamatosan 

(ütemezetten 

végzendő)  

2022 I. félév 

3. Fűtőolaj tároló tartályok megszüntetése A már használaton kívül álló 

tartályok fizikai eltávolításával a 

szennyezés kockázata is 

megszűnik. 

2024-ig 

4. Elöregedett tartályok ütemezett cseréje a 

14-es, 34-es, 36-os tartályparkban. 

Biztonságosabb tárolás feltételek 

(szintjelzős, túltöltés gátlóval 

ellátott tartályok). Csökken a 

felszín alatti szennyezések 

kockázata. Részletes, tételes leírás 

a 2.9 fejezetben. 

2022 I. félév 

5. Kármentők átvizsgálása, javítása A meglévő kármentők ütemezett 

átvizsgálása, felújításuk 

megtervezése (árajánlatok 

bekérése) 

2022 I. félév 

6. Csomagolóanyagok szelektív gyűjtése: 

műanyag (fólia), papír (karton) 

Hasznosításra átadott hulladékok 

aránya növekszik 
folyamatosan 

7. A telephely kommunális szennyvizének 

rákötése a települése szennyvízcsatorna 

hálózatra, amikor az kiépül 

A telephely saját kommunális 

szennyvíztisztítója kiváltásra 

kerül, ha kiépül Tolmácson a 

települési kommunális 

szennyvízcsatorna hálózat 

A Tolmácsi 

települési 

szennyvízcsatorn

a kiépülésétől 

függően 

8. Telephelyen felhalmozott és görgetett 

hulladékok (HAK: 07 07 08*) átadása 

ártalmatlanításra 

Hulladékgazdálkodási viszonyok 

rendeződnek, túl- és helytelen 

tárolás megszűnik 

2022. I. 

negyedév 

109. Táblázat: Tervezett környezetvédelmi intézkedések 
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13. Mellékletek listája 

 

• AKH-2-10 (kazán) - Nógrádi Vegyiparizrt Zrt. 

• Banki kivonat - IPPC felülvizsgálat igazg.szolg.díj 

• Biztosítási kötvény 

• DMRV - Szennyvízmintavételi jegyzőkönyv I. negyedév 

• DMRV - Szennyvízmintavételi jegyzőkönyv II. negyedév 

• DMRV - Szennyvízmintavételi jegyzőkönyv III. negyedév 

• DMRV - Szennyvízmintavételi jegyzőkönyv IV. negyedév 

• DMRV Közszolgáltatási szerződés 

• Felszni alatti vízvizsgálati jkv. 2021. 

• Felszni vízvizsgálati jkv. 2021. 

• Kapartfalú desztillátor 

• Mederüledék vizsgálati jkv. 2021. I. félév 

• Mederüledék vizsgálati jkv. 2021. II. félév 

• NKM Energia Zrt. - Földgáz kereskedelmi szerződés 

• NVF13 2021. I. félév 

• NVF13 2021. II. félév 

• OFRU 

• P4 és P6 pontforrás mérési jegyzőkönyv 

• P5 pontforrás mérési jegyzőkönyv 

• P7 pontforrás mérési jegyzőkönyv 

• Szállítási ütemtervhez kapcsolódó SZLapok - Nógrádi Vegyipari Zrt. 

• Szolgáltatási szerződés (konténeres hulladék) 

• Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés 

• Térképek - IPPC felülvizsgálat (2021) 

• Termoolajkazán - SOH_200+ - Nógrádi Vegyipari Zrt. 

• Thermocold hűtőberendezés 

• Tulajdoni lap (Tolmács 313 hrsz.) 

• Üzemi gyűjtőhelyek működési szabályzata - Nógrádi Vegyipari Zrt. 

• Zeolit töltetes dehidratáló 


