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1. Alapadatok, az engedélyezés tárgya 

Az engedélyes adatai: 

 

Cégnév:  NAGÉV Ipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. 

Cég rövidített elnevezése: NAGÉV Kft. 

Székhely:  4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi Pál utca 7. 

Cégjegyzék szám:  09 09 000957 

Adószám:  10592937-2-09 

Statisztikai számjel: 10592937-2561-113-09 

Telefonszám/fax:  +36-52-588-030 

E-mail cím:  csege@nagev.hu 

KÜJ szám:  100198904 

 

A vizsgált terület adatai: 

 

Telephely megnevezése:  Tűzihorganyzó Üzem 

Telephely címe:  4066 Tiszacsege, Ipar utca 30. 

Helyrajzi szám:  Tiszacsege külterület 0453/18 hrsz. 

Ingatlan területe:  63.569 m2 

KTJ szám:  100287025 

Létesítmény azonosító szám:  101624902 

Területhasznosítás:  kivett ipartelep 

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) 2018. áprilisában HB-03/KTF/01988-19/2018 iktatószámú 

határozatában (továbbiakban: alaphatározat) egységes környezethasználati engedélyt 

(továbbiakban: IPPC engedély) adott a NAGÉV Ipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. (a 

továbbiakban: NAGÉV Kft., engedélyes) tiszacsegei Tűzihorganyzó Üzemére vonatkozóan.  

 

Az alaphatározat 5.2. pontja értelmében az IPPC engedélyt a Környezetvédelmi Hatóság – 

hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 

megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

A 2018. és 2022. évek közötti időszakban az IPPC engedély mindösszesen három alkalommal 

került módosításra. 

 

Az alaphatározat 4. pontja értelmében az IPPC engedély 2023. szeptember 30-ig hatályos. Az 

engedély kiadását követően 5 éven belül az engedély felülvizsgálati kérelmét szükséges 

benyújtani. Az IPPC engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság 

adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló 

határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezet 
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védelmének általános szabályairól szóló törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra 

vonatkozó szabályai szerint 2023. március 15-ig felül kell vizsgálni. 

 

A NAGÉV Kft. 2023. évben új horganyzó üzem építését tervezi a meglévő létesítmény 

mellett (meglévő üzemmel azonos helyrajziszámú ingatlanon), és így a meglévő üzemet – az 

új horganyzó üzem megépülésével és a tevékenység megkezdésével egyidőben – legkésőbb 

2023. szeptember 30-án bezárja. 

 

Az engedélyessel közvetlen szerződésben álló TÉRHÁLÓZAT DESIGN Kft., mint generál 

tervező 2022. májusában megbízta társaságunkat, az FTV Geotechnikai, Geodéziai és 

Környezetvédelmi Zrt.-t (a továbbiakban: FTV Zrt.), hogy készítse el a NAGÉV Kft. tiszacsegei 

Tűzihorganyzó Üzemére vonatkozó egységes környezethasználati engedély módosítás 

kérelmi dokumentációját. 

 

Ezzel egyidejűleg TÉRHÁLÓZAT DESIGN Kft. megbízta társaságunkat, hogy végezze el a 

NAGÉV Kft. meglévő tiszacsegei Tűzihorganyzó üzemének teljeskörű környezetvédelmi 

felülvizsgálatát is. 

2. A tevékenység ismertetése 

2.1. Jelenlegi létesítmény 

A tárgyi telephelyen a NAGÉV Kft. a TEAOR 2561, Fém felületkezelése besorolású 

tűzihorganyzás tevékenységet végez. A tevékenység besorolása a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklete szerint: 

 

„2.3. Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények: 

c) védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett”, illetve 

 

„2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy 

kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t.” 

 

A telephelyen a Tűzihorganyzó Üzem 1998. augusztus óta üzemel. Ezt megelőzően a 

területen az 1950-es évektől gépállomás, az 1960-as évektől MEZŐGÉP üzem, 1992-től 1995-

ig a GSK Kft. faüzeme volt. 

 

Az egyes technológiai lépések az alábbiak: 

 

Előkészítés: 

A horganyzásra kerülő munkadarabokat a horganyzó sor elején kialakított területen kötöző 

dróttal a mártószerszámra függesztik. 
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Zsírtalanítás: 

A munkadarabok zsírtalanítása 2 db savas zsírtalanító kádban lévő, 30–40 °C hőmérsékletű 

fürdőben történik. 

 

Pácolás: 

A munkadarabok felületén lévő oxidrétegek eltávolítása (pácolás) 15 %-os sósavval töltött 

kádakban történik. A pácfürdő inhibitorként hexametilén-tetramint tartalmaz. 

 

Fluxálás: 

A fémtiszta acél felület védelme és a horganyréteg kialakulásának megkönnyítése érdekében 

a munkadarabokat 9 % ammónium-kloridot, 17 % cink-kloridot és 6 % kálium-kloridot 

tartalmazó vizes oldatba mártják. 

 

Szárítás: 

A fluxálóból kiemelt vizes munkadarabot egy 100–110 °C hőmérsékletű szárító 

aknakemencében végzik. A szárító hőigényét a horganyzókád fűtésénél képződő füstgáz 

hőtartalma fedezi. 

 

Horganyzás: 

A száraz munkadarabokat 450 °C hőmérsékletű cinkolvadékba merítik, ahol 50–85 μm 

rétegvastagságú horganyréteg rakódik a munkadarabok felületére. A horganyzó kád fűtését 4 

db gázégő biztosítja. 2018-ban bevezették a horganyzó kádakban a fenékólom használatát, 

mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy alkalmazásával csökken a keményhorgany hulladék 

mennyisége. 

 

Utókezelés: 

A horganyzó kádból kiemelt munkadarab a levegőn hűl le. Az utókezelés során a munkadarab 

felületére tapadt hamumaradványokat eltávolítják, a kiemeléskor visszamaradt 

horganycsúcsokat lereszelik. A horganyzás minőségét ellenőrzik. A kisebb felületi hibákat 

speciális festékkel javítják. 

2.2. Tervezett létesítmény 

A NAGÉV Kft. tiszakécskei Horganyzó Üzemében más acélszerkezeteket gyártó üzemek 

termékeinek – bérmunkában történő – tűzihorganyzása történik. Az anyagforgalmat az 

acélszerkezetet gyártó üzemek és a tervezett létesítmény között közúton bonyolítják le. A 

beérkezett terméket az üzem területén kialakított szilárd burkolattal ellátott területen 

átmenetileg tárolják. A horganyzásra kerülő nagyméretű tárgyakat (szerkezeteket) egyedileg 

vagy kötegelve, homlokvillás targoncával szállítják be a horganyzó csarnokba. A kisebb 

alkatrészek ládákban, acél konténerekben ömlesztve érkeznek a telephelyre, majd így 

szállítják be a horganyzó csarnokba. A tervezett tevékenység megegyezik az üzem jelenlegi 

tevékenységével. 
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1. ábra: A NAGÉV Kft. telephelyének elhelyezkedése 

 

A kiszállított késztermék tervezett mennyisége (2 műszakra): 

 

Kis és közepes alkatrészek: kb. 6 000 t/év 

Nagy szerkezetek: kb. 10 000 t/év 

Összesen: 16 000 t/év 

 

Az üzem termelési kapacitása:  10 t/óra 

 

A tervezett horganyzó üzemrészben kezelhető munkadarabok befoglaló mérete: 

 

Hosszúság: 100 mm-től 9 000 mm-ig 

Szélesség: 50 mm-től 1 150 mm-ig 

Magasság: 50 mm-től 2 600 mm-ig 

Tömege: 0,2 kg-tól 4 000 kg-ig 
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2. ábra: Látvány az ipar útról 

 

 
3. ábra: Látvány az irodaépületről 

3. Az elérhető legjobb technika 

Az elérhető legjobb technikára történő javaslattételt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. 

számú mellékletében megadott szempontok szerint adjuk meg. A tűzihorganyzás 

technológiára BAT Referencia Dokumentum 2007-ben került kidolgozásra, jóváhagyásra és 

közzétételre. 
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A vizsgált üzemben a jelenleg általánosan elterjedt száraz, szakaszos tűzihorganyzó 

technológiát alkalmazzák. 

 

• A legnagyobb mennyiségben képződő savhulladék mennyiségének csökkentése 

érdekében laboratóriumi vizsgálattal határozzák meg azokat a paramétereket, amik a 

sósav fürdő lemerülését okozzák. A maratott acélfelületek túlmaratásának 

megakadályozására hexametilén-tetramint alkalmaznak, ezáltal csökkentik a hulladék 

sav fajlagos mennyiségét. A keményhorgany mennyiségének csökkentésére flux 

vasmentesítő berendezést alkalmaztak. A BAT referencia dokumentumban a NAGÉV 

Kft., mint referencia üzem szerepel. 

• Az acél munkadarabok felületén lévő oxidok, zsírok és egyéb szennyeződések 

eltávolítására a sósavas maratást a leginkább elterjedt módszer, nem tudta kiváltani 

egyik módszer sem. 

• Az üzemben képződő kemény horgany, cinksalak, valamint a kötöződrót hulladék, 

kiszállítást követően regenerálásra, újrafeldolgozásra kerül. A savhulladék egyéb célra 

történő hasznosítása nemzetközi szinten már megoldott (Hollandiában szennyvíz 

tisztítókban derítőszerként alkalmazzák), a hazai alkalmazást a jogi szabályozás 

gátolja. A mosóvíz regenerálását (vastalanítását) automata berendezéssel végzik. 

• A jelenleg elterjedt tűzihorganyzó technológiának alternatív módszerei nem ismertek. 

A zsírtalanítás lefolytatására léteznek alternatív megoldások (lúgos, biológiai), 

azonban a meglévő berendezésekkel csak jelentős átalakítások után oldható meg az 

átállás. Az átalakítás jelentős költséget nem ellensúlyozza a fajlagosan kisebb 

hulladékképződés. 

• A NAGÉV Kft. nagy hagsúlyt fektet a folyamatos műszaki fejlesztésre, törekszenek a 

jogszabályi előírásoknak megfelelni, ezért felújították az elszívott levegő 

sósavtartalmát leválasztó berendezéseket, valamint kámzsát és zsákos porszűrőt 

létesítettek a horganyzó kád elszívó rendszerébe a szigorúbb kibocsátási határértékek 

betartása érdekében. A hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében 

vasmentesítő berendezést helyezett üzembe. A csapadékvíz cink tartalmának 

határérték alatt tartása érdekében az utókezelő területén fedett színt létesített. 

• Az üzem működése során a környezeti elemekbe történő kibocsátás a technológia 

jelenlegi szintjének megfelelő. A pontforrásokon történő kibocsátás a határértékeket 

nem haladja meg. A munkalégtérben a légszennyező anyagok koncentrációja nem 

haladja meg a határértékeket. A horganyzó elszívó kürtőn távozó és a tetőre, 

térbetonra kiülepedő cink-oxid port a csapadékvíz feloldja. Ennek hatására a 

csapadékvíz cink tartalma meghaladja a (B) szennyezettségi határértéket. A 

szennyezett csapadékvíz elszikkasztása a szikkasztó árkok felső 0,5 m-es rétegében 

a talaj cinktartalmának megemelkedését okozta, amely meghaladja a (B) 

szennyezettségi határértéket. 

• A vizsgált üzemet 1997-ben tervezték és engedélyezték. A csapadékvíz elvezető 

létesítmények engedélyeztetése 2002–2004-ben történt. 

• Megfelel a BAT referencia dokumentumnak, de a csapadékvíz cink tartalma miatt 

szükségessé vált a csapadékvíz árkok területén az intézkedés. NAGÉV Kft. a Hajdú-

Bihar Megyei Kormányhivatal által kiadott HB/17-KTF/06373-7/2021. számon 
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módosított HB-03/KTF/01306-7/2020. számú határozatával kármentesítési 

monitoringra kötelezett, amely jelenleg folyamatban van. A kármentesítési monitoring 

záródokumentáció benyújtási határideje 2023. december 15. 

• A felhasznált alapanyagok fajlagos mennyiségét folyamatosan nyomon követik. Ezek 

az értékek megfelelnek a nemzetközi tapasztalatoknak és a BAT referencia 

dokumentumnak. 

• 2000. novemberében a horganyzó kádra kámzsát építettek, ezáltal jelentősen 

csökkent a munkalégtérbe kerülő cink-oxid por mennyisége. A munkatér légszennyező 

anyag tartalma a kámzsa létesítése előtt is megfelelt az érvényben lévő előírásoknak. 

2005-ben felújítják az elszívott levegő sósavtartalmát leválasztó berendezéseket, 

valamint zsákos porszűrőt létesítenek a horganyzó kád elszívó rendszerébe a 

kibocsátás csökkentése érdekében. 2010-ben nyitott színt építettek az utókezelő 

területre, hogy a csapadékvíz cink szennyeződését megakadályozzák. 2018-ban 

megtörtént a csapadékvíz árkok területén feltárt talaj és talajvíz cink 

szennyezettségének lehatárolása és a tényfeltárási záródokumentáció benyújtása a 

Hatóság felé. 2018–2019-ben megvalósult a cinkkel szennyezett csapadékvíz kezelő 

rendszerének tervezése és kivitelezése. Ennek eredményeképpen a csapadékvíz 

árkok területén a talaj és a talajvíz cinkkel történő további terhelését megakadályozták. 

2020-ban a Hatóság részére benyújtásra került a cinkszennyezettség kapcsán 

készített beavatkozási záródokumentáció, mely alapján a NAGÉV Kft.-t a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal HB/17-KTF/06373-7/2021. számon módosított HB-

03/KTF/01306-7/2020. számú határozatával kármentesítési monitoringra kötelezte, 

amely jelenleg is folyamatban van. A kármentesítési monitoring záródokumentáció 

benyújtási határideje 2023. december 15. 

• Az üzem rendelkezik a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervvel. Ezen 

felül a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére részletes technológiai utasítás 

készítettek a balesetek megakadályozása érdekében. 

• A NAGÉV Kft. tagja a Magyar Tűzihorganyzók Szövetségének, ezáltal rendszeresen 

tájékozódnak a hazai és külföldi tapasztalatokról, üzemeltetési mutatókról. A vizsgált 

tevékenységet összevetve a BAT referencia dokumentummal megállapítható, hogy a 

munkafolyamatok nagy részénél a legmodernebb eljárásokat alkalmazzák. 

4. A tevékenység kibocsátása, hatásai, hatásterülete 

4.1. Levegőtisztaság-védelem 

Az irodák, szociális helyiségek fűtését, melegvíz igényét kis teljesítményű gázkazánok 

biztosítják. A füstgázok kazánonként egy-egy szerelt gázkéményen távoznak a szabadba, 

melyek nem jelentéskötelezettek. 

 

Légszennyező pontforrásokon a kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségének 

meghatározása 2 évente méréssel történt. 
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A cink olvadékot tartalmazó horganyzókád indirekt fűtését 4 db gázégő biztosítja, amelyek 

összteljesítménye 980 kW. A forró füstgáz a horganyzókád külső falát melegíti, majd a 

szárítókemencébe kerül, ahol a maradék hőtartalma hasznosul. A szárítókemencéből a 

szárítás során vízgőzt is felvevő füstgázokat egy 3 000 m3 légszállítású ventilátor szívja el és 

a P3 pontforráson keresztül a szabadba nyomja. A kibocsátott légszennyező anyagok 

mennyisége nem haladja meg a határértéket. A fűtés hatásterülete a telep területére 

korlátozódik. 

 

A horganyzás során felszabaduló cink-oxidot egy zárt "kámzsán" keresztül egy ventilátor 

szívja el. Az elszívott levegőből a cink-oxidot egy 352 m2 felületű zsákos porszűrő választja le. 

A szűrőzsákokról a rátapadt port periodikusan sűrített levegő fújja le. A leválasztott cink-oxid 

port a berendezés alján található cellás adagoló egy BigBag zsákba engedi. A tisztított levegő 

a P2 pontforráson keresztül távozik a szabadba. A kibocsátott légszennyező anyagok 

mennyisége nem haladja meg a határértéket. A cinkoxid légszennyező anyag kibocsátás 

hatásterülete a telep területére korlátozódik. 

 

A sósav töltető kádak üzemelése során felszabaduló sósav gőzöket peremelszívón keresztül 

egy ventilátor szívja el. Az elszívott levegő egy polipropilénből készült töltetes abszorberre 

kerül, ahol a levegő sósavtartalmát választják le, olyan módon, hogy ellenáramban nátrium-

hidroxid oldatot permeteznek be. A tisztított levegő a P1 pontforráson keresztül távozik a 

szabadba. A kibocsátott sósav mennyisége nem haladja meg a határértéket. A sósav 

légszennyező anyag kibocsátás hatásterülete a telep területére korlátozódik. 

 

Az új horganyzó üzem létesítésével kapcsolatban elmondható, a tervezett technológiákhoz 3 

db pontforrás tartozik. A technológiák, illetve azok pontforrásainak üzemeltetése során 

betartják a vonatkozó jogszabályok, előírásokban foglalt követelményeket. 

 

A kibocsátási forrásokhoz kapcsolódó tisztító berendezések karbantartását folyamatosan 

elvégzik. A tevékenységük végzése során az előírások betartásával, intézkedéseinkkel 

biztosítják, hogy a tevékenységünk megfelel a 306/2010. (XII.23.) Kormány rendeletben leírt 

legjobb technika alkalmazásának. 

4.2. Vizek 

A telephely a szociális és technológiai vízigényét a városi ivóvízhálózatból elégíti ki. A 

telephelyen található vízmű mélyfúrású kútjából a növényzet locsolását végzik. Az 1954-ben 

készített kút talpmélysége 54,40 m, szűrőzve 41,10 - 46,23 m között van. A vízjogi engedély 

szerint az engedélyezett éves felhasználás 500 m3. 

 

A szociális vízhasználatból származó szennyvizet a városi szennyvízcsatorna átemelő 

aknájába vezetik az üzem szennyvízcsatornáján keresztül. A portaépületben képződő 

szociális szennyvizet egy 10 m3 térfogatú zárt szennyvízgyűjtő aknába vezetik. A műtárgyból 

szippantással a Tiszacsege város szennyvíztisztító telepére szállítják az összegyűjtött 

kommunális szennyvizet. 
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A telephely területén lévő burkolt felületekről és az épületek tetejéről lefolyó csapadékvizet 

vízelvezető rácsos folyókákkal gyűjtik össze és hordalékfogókon keresztül vezetik a 

telephelyen belül kialakított földmedrű árkokba, ahol elszikkasztásra kerül a csapadékvíz. 

 

Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz cink szennyeződését az üzemi utak felületére, illetve a 

tetőkre kiülepedő cink-oxid por okozta. Az alacsony pH értékű csapadékvíz a kiülepedett cink-

oxid szemcséket oldja, így a csapadékvíz cink tartalma meghaladja a (B) szennyezettségi 

határértéket. 

 

Az IPPC engedély 3.1.2. pontja, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/17-

KTF/06373-7/2021. számmal módosított HB-03/KTF/01306-7/2020. ügyiratszámú 

határozatában előírtak alapján NAGÉV Kft.-nek a talaj és a talajvíz állapotának figyelemmel 

kísérésére szolgáló monitoring hálózatot szükséges működtetnie.  

 

2021-ben két alkalommal került sor talajvíz mintavételre. 2021. 06. 02-án az NG-1 jelű 

monitoring kútból és a korábbi tényfeltás során az S4 árok területén feltárt kis kiterjedésű oldott 

cink szennyezettség monitorozására szolgáló S4, S4/A, S4/B, S4/C biztosított furatokból, 

2021. 12. 16-án pedig a földmedrű csapadékvíz árkok üzemeltetés hatásának megfigyelésére 

hat ponton történt felszín alatti víz mintavétel a csapadékvíz árkoknál. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a talajvíz szikkasztó árkok üzemelése nem okozott felszín 

alatti vízszennyezettséget. A korábbi tényfeltárás során az S4 furatnál beazonosított kis 

kiterjedésű oldott cink szennyezetségi csóva alvíz irányú ~1,5 m-es elmozdulása következett 

be. Az oldott csóva elmozdulása nagyon kis mértékű, valamint alvíz irányban az S4/C 

biztosított furat jelenleg lehatárolja a csóvát, így aktív beavatkozás jelenleg nem szükséges. 

 

A NAGÉV Kft. az IPPC engedély lejártakor (2023. szeptember 30.) az üzemet bezárja, az 

IPPC engedély 3.1.7. pontja szerint a csapadékvíz szikkasztó árkok 2023. szeptember 30-ig 

használhatók. Az IPPC engedély 3.10.1. pontja alapján a NAGÉV Kft. 2023. március 15-ig 

elkészíti és jóváhagyásra benyújtja a felhagyási tervet, melyet jóváhagyás után végrehajt. A 

felhagyási terv részét fogja képezni az Üzem területén (beleértve a csapadékvíz árkokat is) 

elvégzendő tényfeltárás terve is. Ennek alapján elvégzésre kerül a tényfeltárás, majd a 

tényfeltárási záródokumentációban javasolt beavatkozások elvégzése, hogy az üzemelés 

során kialakult (D) érték feletti szennyezettséget felszámolják. 

 

A fentiek miatt a csapadékvíz árkok területén kialakult talajvíz szennyezettség a monitoring 

tevékenység folytatásán kívül 2023. szeptember 30-ig aktív beavatkozást nem igényel. 

 

Az új horganyzó üzemmel kapcsolatosan elmondható, hogy a létesítményben csak szociális 

eredetű, kommunális szennyvizek keletkeznek (mosdók vizes blokkjai, egyéb közös 

helyiségek), melyek a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. gyűjtővezetékén keresztül kerül 

elvezetésre. A kommunális szennyvizek végső befogadója a Tiszacsegei Szennyvíztisztító 

Telep. 
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Az épületről lefolyó csapadékvizek egy része a helyszínen szikkad el (térburkolt és 

zöldfelületek), másik része pedig csapadékvíz elvezető csatornákon, illetve iszapgyűjtő és 

olajleválasztó aknán keresztül, szikkasztó árokba kerül. 

 

A horganyzó létesítmény működése során ipari szennyvíz nem keletkezik. A felhasznált víz 

többsége elpárolog, a fennmaradó rész az ismételt felhasználásra alkalmatlan vegyi 

anyagokkal (oldatokkal) együtt kiszállításra, majd szakszerű ártalmatlanításra kerül. 

4.3. Hulladékok 

A telepen a tűzihorganyzás technológiából, valamint kismértékben karbantartás-javítás 

tevékenységből képződik hulladék. A NAGÉV Kft. a tevékenységéből képződő hulladékokat 

összegyűjti és környezet szennyezést kizáró módon tárolja, majd engedéllyel rendelkező 

átadónak adja át. Hulladék mennyiségéről tételes naprakész nyilvántartást vezetnek. A 

vizsgált időszakban a NAGÉV Kft. az előírt határidőn belül benyújtotta a veszélyes hulladék 

bejelentéseket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A hulladékok gyűjtése a 

környezetet nem szennyezi, káros hatása nincs. 

 

Az új horganyzó üzem létesítésével kapcsolatban elmondható, hogy a horganyzási 

technológia keretében vegyi anyagot használnak fel, és számolni kell ezek hulladékaival. Az 

üzem funkcionális egységeinek üzemeltetéséhez szelektív hulladékgyűjtési technológia 

valósul meg, melyek a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai 

szerint kerülnek besorolásra. Ebben az esetben az alábbi hulladékokkal kell számolni. 

 

Az előkezelő soron keletkező hulladékok, melyek veszélyes anyagokat tartalmaznak: 

 

 

 

Az üzem területén, folyékony hulladékok gyűjtésére alkalmas tároló tartályok lesznek kiépítve. 

A kimerült, ismételt felhasználásra alkalmatlan pácoló és zsírtalanító oldatokat engedéllyel 

rendelkező szakcégek elszállítják és ártalmatlanítják.  

 

A horganyzó üzemrészben a következő szilárd hulladékok keletkeznek: 

− horganyhamu, mely a horganyzókád felületén keletkezik (EWC 11 05 02) 

− keményhorgany (EWC 11 05 01) 

− a kád felületéről elszívott szennyezett levegőből kiszűrt por (EWC 11 05 03) 

HAK kód Megnevezés Kiszerelés

11 01 05* reve eltávolítására használt sav

11 05 04* flux iszap, flux folyadék (folyékony halmazállapotban)

11 01 09* Veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsa

13 02 05* Fáradt olaj

15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladék

15 02 02* Olajos abszorbens

15 02 02* Olajos védőruházat

11 05 04* elhasznált folyósítószer IBC-ben átadva*

13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz IBC-ben átadva*
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− a munkadarabok felfüggesztésénél használt cinkkel szennyezett drót hulladék, (EWC 

20 01 40) 

4.4. Talaj 

Az IPPC engedély 3.1.2. pontja, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HB/17-

KTF/06373-7/2021. számmal módosított HB-03/KTF/01306-7/2020. ügyiratszámú 

határozatában előírtak alapján NAGÉV Kft.-nek a talaj és a talajvíz állapotának figyelemmel 

kísérésére szolgáló monitoring hálózatot szükséges működtetnie. 

 

A monitoring vizsgálat során 2021. 12. 16-án a földmedrű csapadékvíz árkok üzemeltetés 

talajra gyakorolt hatásának megfigyelésére hét ponton (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8) történt 

fúrás lemélyítése a csapadékvíz árkoknál. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a tetőről lefolyó cinkkel szennyezett csapadékvíz 

elszikkasztása a csapadékvíz árkok területén a talaj felső 0,5 m-es rétegében a cinktartalom 

növekedését okozta. 

 

A NAGÉV Kft. az IPPC engedély lejártakor (2023. szeptember 30.) az üzemet bezárja, az 

IPPC engedély 3.1.7. pontja szerint a csapadékvíz szikkasztó árkok 2023. szeptember 30-ig 

használhatók. Az IPPC engedély 3.10.1. pontja alapján a NAGÉV Kft. 2023. március 15-ig 

elkészíti és jóváhagyásra benyújtja a felhagyási tervet, melyet jóváhagyás után végrehajt. A 

felhagyási terv részét fogja képezni az Üzem területén (beleértve a csapadékvíz árkokat is) 

elvégzendő tényfeltárás terve is. Ennek alapján elvégzésre kerül a tényfeltárás, majd a 

tényfeltárási záródokumentációban javasolt beavatkozások elvégzése, hogy az üzemelés 

során kialakult (D) érték feletti szennyezettséget felszámolják. 

 

A fentiek miatt a csapadékvíz árkok területén kialakult talajszennyezettség a monitoring 

tevékenység folytatásán kívül 2023. szeptember 30-ig aktív beavatkozást nem igényel. 

4.5. Zajvédelem 

A merések alapján a horganyozó üzem mind a nappali, mind az éjszakai üzemi technológiai 

zajterhelése az előírt zajterhelési határértékeknek megfelel.  

 

A vizsgált időszakban a létesítmény működésével összefüggésben felmerülő technológiai 

zajterhelésre panasz vagy bejelentés nem történt. Az üzem zajvédelmi szempontból, az 

érvényben lévő zajterhelési határérték előírásainak tekintetében megfelelően működik. 

 

Az új horganyzó üzem zajhatásával összefüggésben elmondható, hogy a létesítmény területén 

a tevékenység megkezdését követően a közúti közlekedéstől származó zajterhelés jelentősen 

nem fog megváltozni. A szóban forgó közlekedési útvonalak zajkibocsátása a létesítmény 

üzemszerű működése mellett továbbra is megfelelő lesz. 
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Az építési, kivitelezési tevékenység során a várható zajterhelés az építési munkálatok során 

(valamint később a felhagyást követően is) meg fog felelni a hatályos előírásoknak. 

 

A létesítmény területére tervezett zajforrások üzemszerű működése mellett a telephely 

zajterhelése és zajkibocsátása várhatóan nem fogja meghaladni a vonatkozó határértékeket, 

tehát megfelelő lesz. 

 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete védendő létesítményt érint. A tervezett 

beruházás zajvédelmi szempontból javasolható. 

4.6. Élővilág 

A vizsgált tiszacsegei ingatlanok az ökológiai hálózat pufferterületének képezik részét. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a tiszacsegei területen nem természetközeli élőhelyek 

találhatóak, az jelentős emberi zavarás alatt áll, védett, vagy veszélyeztetett növény 

állományait a vizsgált területen belül nem észleltük, előfordulásuk nem is valószínűsíthető, 

csupán néhány az urbanizált környezethez szokott gerinces faj jelenlétét tudtuk bizonyítani, 

vagy valószínűsíteni. 

4.7. Tájvédelem 

Egy erdővel, fasorokkal körülvett, erre kijelölt ipari-gazdasági zónában, egy iparterület 

elhanyagolt részén új beruházás létesül, amely a kertészeti beavatkozások hatására kulturált 

körülményeket biztosít az ott dolgozóknak, és talán a tüzivíz tárolóban is megjelennek akár 

időlegesen vagy véglegesen védett állatfajok, növelve a biodiverzitást és kellemes látványt 

nyújtva az ott lévőknek. 

5. Megelőző intézkedések 

A Kft 2005-ben felújította az elszívott levegő sósavtartalmát leválasztó berendezéseket, 

valamint zsákos porszűrőt létesítenek a horganyzó kád elszívó rendszerébe a szigorúbb 

kibocsátási határértékek betartása érdekében. 

 

Az új üzem az elérhető legmodernebb alapanyagok felhasználásával, az elérhető legjobb 

technológia figyelembe vételével épül. 

6. Kibocsátások ellenőrzése 

Az IPPC engedély 3.1.2. pontja alapján NAGÉV Kft.-nek a talaj és a talajvíz állapotának 

figyelemmel kísérésére szolgáló monitoring hálózatot szükséges működtetnie. A Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal HB/17-KTF/06373-7/2021. számmal módosított HB-03/KTF/01306-

7/2020. ügyiratszámú határozatában – a detektált cinkszennyezettség lehatárolását és a 

beavatkozási záródokumentáció benyújtását és elfogadását követően – kármentesítési 

monitoringra kötelezte a NAGÉV Kft.-t. 
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A kármentesítési monitoring keretében a NG-1 jelű monitoring kútból és az S4, S4/A, S4/B 

mintavételi pontokból évente egy alkalommal talajvíz mintát vételeznek és a vételezett 

mintákat vízszint, pH, hőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség, cink, ólom és nikkel 

komponensekre vizsgáltatják be. 

 

A csapadékvíz szikkasztás hatásának figyelemmel kísérésére a telephely területén található 7 

db csapadékvíz szikkasztására szolgáló földmedrű árokból talaj- és talajvízmintavételt 

végeznek évente egy alkalommal, a vételezett mintákat cink komponensre vizsgáltatják be. 

 

A vizsgálati eredményeket éves rendszerességgel monitoring jelentés formájában mutatják be 

és nyújtják be az illetékes hatóság részére. Az éves eredményeket összefoglaló és értékelő 

kármentesítési monitoring záródokumentáció elkészítésének és benyújtásának határideje 

2023. december 15. 

 

Az IPPC engedély módosítása értelmében a csapadékvíz szikkasztó árkok 2023. szeptember 

30-ig használhatóak. 

 

A P1, P2 és P3 légszennyező pontforrások emissziómérése, és akkreditált mérőszervezet által 

készített vizsgálati jegyzőkönyv benyújtása az IPPC engedélyben előírtak szerint kétéves 

rendszerességgel történik. 

 

Engedélyes a telephelyen üzemeltetett új létesítmény P1, P2 és P3 pontforrás kibocsátásainak 

ellenőrzésére – a később kiadásra kerülő pontforrás engedélyben előírtak szerint – emisszió 

mérést tervez végeztetni külső, akkreditált szervezet bevonásával. A mérések eredményei 

alapján megállapítható a kibocsátások vonatkozó jogszabályokban foglalt határértékeknek 

való megfelelősége. 

7. Baleset megelőzés, lakossági tájékoztatás 

A technológiai berendezések, savtároló kádak üzemeltetését, karbantartását a kezelési 

utasítás szerint rendszeresen végzik. 

 

A telephely üzemeltetésével kapcsolatban a NAGÉV Kft.-nek a lakosság irányában 

tájékoztatási kötelezettsége nem áll fenn. 

 

 

--- 


