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BEVEZETŐ 

 
2005 áprilisában az Abaúji Területfejlesztési Önkormányz ati Szövetség pályázatot írt ki a 
„Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásának feltárása, kezelésére tett javaslatok, a 
határ két oldalán” című dokumentáció elkészítésére. 
A dokumentáció első kötetében a térség környezetvédelmi állapotát mutattuk be. Részletesen 
bemutatásra kerültek a térségben lévő szennyező gócpontok, a települések csatornázottsági 
állapota, a mezőgazdaságban alkalmazott kemikéliák hatásainak vizsgálata, a szilárd hulla-
dékkezelés jelenlegi állapota, a környezetterhelő hatások egymáshoz való viszonya, valamint 
a Kelet-Szlovákaiai Vasmű környezetre gyakorolt hatása. 
 
Jelen, második kötetben az első kötetben bemutatott kedvezőtlen környezetvédelmi hatások 
megszüntetésének lehetőségeit, azok megvalósíthatóságát tártuk fel. 
A dokumentációban környezeti állapotjellemzők rövid bemutatása alapján bemutatjuk a szük-
séges intézkedési tervet, a megvalósítandó létesítmények létrehozásához szükséges dokumen-
tációt. Feltárjuk a létesítmények megvalósításához szükséges területek tulajdonviszonyának 
feltételrendszerét és a megvalósításhoz szükséges forráskutatást, továbbá bemutatjuk a kivite-
lezéshez beruházással foglalkozó vállalkozásokat. 
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I. INTÉZKEDÉSI TERV  
 
I/1. INTÉZKEDÉST KIVÁLTÓ HATÓTÉNYEZŐK A KÖRNYEZETI 
ÁLLAPOT JELLEMZŐK  
 
I/1.1. A térség települései:  
 
ABAÚJI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TELEPÜLÉS SZÖVETSÉG 
 
 
 

A kisgtérség településeik elehlyezkedésük az 1 melléketként csatolt trépképen figyelhető 
meg.  

Az encsi Kistérség települései 
Abaújalpár Fancsal Hernádvécse Perecse 
Abaújkér Fáj Ináncs Pusztaradvány 
Alsógagy Felsőgagy Kány Szalaszend 
Baktakék Forró Keresztéte Szászfa 

Beret Fulókércs Krasznokvajda Szemere 
Büttös Gagyapáti Litka  

Csenyéte Garadna Méra  
Csobád Hernádbűd Novajidrány  
Detek Hernádszentandrás Pamlény  
Encs Hernádpetri Pere  
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 A  Kanyapta-menti Községek Társulatához tartozó  Települések  
 
A Kanyapta Menti Települések  Délkelet Szlovákiában, a magyar határ közvetlen közelében 
találhatók. Itt végződnek a Cserehát dombvidék északi lejtői. A legmagasabb „csúcsai” va-
lamivel 300 méter felé emelkednek. A dombvidék magyar területin található kisebb-nagyobb 
erdőségei itt elmaradnak, csak apróbb erdőfoltok találhatóak Szlovákia területén. A dombol-
dalak jó része szántóföld, illetve legelő 
A falvak egy rész – Perény(Perin), Him(Chym), Alsólánc(Vysnny Lánec), Felső-
lánc(Nizzny Lanec),  Buzita(Buzica), Reste(Resica), a dombok lejtőire települt, oda, ahol a 
táj a Kanyapta medence síkjába simul. Egyedüli kisebb vízfolyása a Lánci patak, melynek 
vízét kisebb tóvá duzzasztották.  
 
A Cserehát dombhátait a mintegy 10 kilométer szélességű Kanyapta medence választja el az 
Északi Kárpátok déli vonulataitól.  
A Kanyapta lapályán de nyilván vízmentes területeken találjuk többek között Nagyida(Velka 
Ida), Gombos(Gombos) és Komaróc(Komárovce), és Szeszta(Cestice) falvakat.  
A térséghez tartozó falvak elhelyezkedése a 2 mellékletként csatolt térképen figyelhető meg.  
 
 
I/1.2.  A KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁST GYAKORLÓ GÓCPONTOK 
FELTÉRKÉPEZÉSE, BEMUTATÁSA 
 
A két kistérség területén mintegy 25 db átszólag nem üzemelő állattartó telepet, valamint 18 
db mezőgazdasági telepet vettünk nyílvántartásba. Ezen kívül 10-10 db építési hulladék és 
illegális hulladék lerakatot, valamint 5 db illegális  kommunális hulladék lerakatot találtunk a 
helyszín bejárásai során.  
A területen Encsen és Krasznkvajdán özemel hivatalosan, engedéllyel rendelkező kommuná-
lis hulladék lerakó.  
A térségben mintegy 10 db kis üzem található, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak:  
  
Encs  
   
• betonkeverő üzem 
• ipartelep üzemei 
• VOLÁN telep 
 
 
 
Hernádszentandrás  
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• szennyvíz telep 
 
 
Krasznokvajda  
 
• fűrészüzem 
• mezőgazdasági üzem  
• települési szilárd hulladéklerakó 
 
 
 
 I/1.3. A TÉRSÉG TELEPÜLÉSEINEK CSATORNÁZOTTSÁGA 
 
A  két kistérség egyértelműen legjelentősebb nem ipari jellegű szennyező forrásának a térség 
kommunális szennyvizei jelentik, mivel a csatornázottság alacsonynak tekinthető.  
 
 
Encsi Kistérség 
 
A települések csatornázottsága a 2003. évi Statisztikai Évkönyv adatai alapján.  
 

 
 

Település 
 
 

 
Lakásál-

lomány az 
év végén 

(db) 

 
Közüzemi 
vízhálózat-
ba bekap-
csolt laká-
sok száma 

(db) 

 
Lakos-
ságnak 

szolgálta-
tott víz  
(em3) 

 
Közüzemi szenny-

vízhálózatba bekap-
csolt lakások száma 

 
Közüzemi 
vízvezeték 

hossza 
 (km) 

 
Közüzemi 

szennyvízháló-
zat hossza  

(km) 

Abaújalpár 60 28 - - 2,6 - 
Abaújkér 282 226 12 - 8,2 - 
Alsógagy 56 16 1 - 1,7 - 
Baktakék 294 191 9 - 10,2 - 
Beret 86 56 2 - 3 - 
Büttös 108 46 3 - 1,5 - 
Csenyéte 80 4 2 - 1,8 - 
Csobád 261 220 13 178 (80 %) 8,2 9,9 
Detek 134 64 5 - 2,6 - 
Encs 2316 2031 149 1150(49 %) 46,4 47,8 
Fancsal 147 97 7 113 (76%) 6,3 7,8 
Fáj 92 23 2 - 3,3 - 
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Felsőgagy 84 26 1 - 3,3 - 
Forró 758 668 48 555 (73%) 14,2 19,8 
Fulókércs 118 55 3 - 4,8 - 
Gagyapáti 58 58 2 - 1 - 
Garadna 190 133 8 - 3,8 - 
Hernádbűd 70 68 2 32 (45 %) 29 3,7 
Hernádszentandrá
s 

155 102 8 86 2,8 5,0 

Hernádpetri 83 19 2 - 2,8 - 
Hernádvécse 265 106 8 - 5,1 - 
Ináncs 414 329 25 311 (75 %) 8,0 11,1 
Kány 57 41 1 - 1,8 - 
Keresztéte 27 25 1 - 1,0 - 
Litka 48 42 1 - 2,0 - 
Méra 573 417 31 - 12,3 - 
Novajidrány 452 272 19 - 11,6 - 
Pamlény 56 43 1 - 1,9 - 
Pere 171 90 6 84 (49 %) 2,2 7,2 
Perecse 38 37 1 - 2,1 - 
Pusztaradvány 60 19 2 - 1,2 - 
Szalaszend 365 219 15 - 14,0 - 
Szászfa 35 31 2 - 1,2 - 
Szemere 149   -  - 
A 2003. évi állapot szerint nincs kiépített közüzemi szennyvízhálózat az alábbi településeken: 
Abaújalpár, Abaújkér, Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Detek, Fáj, Felsőgagy, 
Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádpetri, Hernávécse, Kány, Keresztéte, Litka, Méra, 
Novajdrány, Pamlény, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szászfa, Szemere. Tehát a térség 
35 településéből 26 településen nem volt szennyvízhálózat 2003. év végén. 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen lévő két községben, 
Mérán és Novajidrányban nincs szennyvíz hálózat kiépítve (2003. év). A nitrátérzékeny terü-
leten fekvő Hernádszentandráson a lakások 55 % - a csatlakozott a szennyvízhálózatra. 
Azok a lakások, amelyek nem csatlakoztak a szennyvízhálózatra vagy közműpótló műtárgyba 
( föld alatti aknába) vezetik a szennyvizet (települési folyékony hulladékot) vagy elszikkaszt-
ják. A gyűjtő aknák egy része zárt, másik része nincs szigetelve, műszaki védelem nélküli,  
vagy eleve „lyukkal” készült, tehát elszikkad a szennyvíz. Általában a magas talajvízállású 
helyeken több a szigetelt műtárgy.   
 
A települések (kivéve Méra, Novajidrány) felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 
kategóriába soroltak. A települési szennyvízben lévő szennyezőanyagok terhelik a talajt, fel-
szín alatti vizeket, esetenként felszíni vizet. 
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A csatornázatlan települések gyakorlatilag diffúz vízszennyező forrásoknak minősülnek külö-
nösen nitrát, nitrit, ammónium, foszfát, valamint mikrobiológiai szempontból. 
 
 
Kanyapta- menti Kistérség  
 
A Kanyapta menti településeken nincs szennyvízhálózat kiépítve. A  keletkező települési fo-
lyékony hulladék gyakorlatilag elszikkad vagy egyedi zárt aknákba gyűjtik, s a Kassai 
Szennyvíztelepre szállítatják további kezelés céljából. 
 Buzicán a község szervezi a folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtését, 2004 –ben 96 m3  
került elszállításra. A képződő települési folyékony hulladékról több információ nem áll ren-
delkezésre, mivel az önkormányzatok az adatlapot nem töltötték ki.  A Vasmű kommunális 
szennyvizét külön gyűjtik. Előbbiekben részletezettek szerint a térségben lévő települések 
diffúz vízszennyezőnek  tekinthetők. 
 

 
  
I/1.4. Környezeti elemek szennyezettségének vizsgálatai:  
 
A talaj szennyezettségének vizsgálata 
 
A vizsgálat során a talaj szennyezettségi állapotának meghatározása céljából 2005 0április 28-
án, és 2005 május 11-én összesen 16 ponton talaj, 21 ponton felszín alatti víz, 5 ponton fel-
színi víz mintavételre került sor.  
 
 
Kémiai vizsgálatok 
 
 
A talaj minták elemzése során az elemzés a minták 1:10-es desztillált vizes kivonatból történt, 
az eredmények a kivonatra vonatkoznak. 
 
A mintákból az alábbi komponnsek elemzésére került sor:   
 
 
Minta jele  

PH* Ag (Ezüst) 
Vezetőképesség Ba (Bárium) 

Hidrogénkarbonát Cd (Kadmium) 
Karbonát Co (Kobalt) 
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Összes lúgosság Cr (Króm) 
Összes keménység Cu (Réz) 

KOI5 Mo (Molibdén) 
Szulfát Ni (Nikkel) 
Nitrát Pb (Ólom) 
Nitrit Se (Szelén) 
Klorid Sn (Ón) 
Foszfát Zn (Cink) 

Ammónia Magnézium 
Vas Kalcium 

Mangán  
Nátrium  
Kálium  

 
A végzett vizsgálatok eredményei részletesen a felülvizsgálati dokumentáció I kötetében rész-
letesen bemutatásra kerültek. Itt csak a saját vizsgálataink során határérték túllépést mutató 
komponensekre vonatkozó adatokat mutatjuk be diagramokon.  
 
Talajminták határérték túllépései:  
 
Szelén koncentráció:  
 
A vizsgált talajminták szelén koncentrációja a vizsgált minták közül a Kanyapta Menti Kis-
térség falvaiban és a határhoz közeli Hernádvécse községben nem lépi túl a vonatkozó „B” 
szennyezettségi határértéket, azonban az Encsi Kistérség vizsgált többi falvában meghaladja 
ezt a határértéket a talaj felső rétegében a szelén koncentráció. Az államhatárhoz legközelebb 
eső Szemere községben mért 4,93 mg/kg koncentráció mondhatni eléri a  korábbi un. „C1” 
intézkedési határértéket is.  
 
Ólom koncentráció:  
 
A vizsgált talajminták ólom koncentrációja a nagyidai 2. számú vizsgálati ponton meghaladja 
mind a „B” szennyezettségi, mind a „C1” intézkedési határértéket is. Ugyanez mondható el a 
Buzita és Komárócz között vett talajmintáról. A határ innenső oldalán Fancsal községben vett 
talajminta ólom koncentrációja maghaladja a „B” szennyezettségi határértéket.  
 
 
Nikkel koncentráció:  
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A vizsgált talajminták nikkel koncentrációja a határ magyar oldalán magasabb, mint a 
kanyapta menti községekben és közelíti, illetve Szalaszend, Fancsal, Csobád és Encs esetében 
kis mértékben meg is haladja a „B” szennyezettségi határértéket. 
 
Kadmium koncentráció:   
 
Nagyidán, valamint Komárócz és Buzita között vett talaminták kadmium koncentrációja a 
„C1” intézkedési határértéket is meghaladja. A többi vizsgált mintában a kadmium koncent-
ráció a „B” szennyezettségi határérték alatt maradt.  
 
Cink koncentráció:   
 
A Nagyidán vett 2 számú talajmintában mért cink koncentráció kiugróan magasnak tekinthe-
tő, ugyanis nem csak a „B” szennyezettségi és „C1” intézkedési határértéket, de a kevésbé 
érzékeny területekre vonatkozó korábbi években érvényben levő intézkedési „C3” 
szennyezettségi határértéket is.    
 
Bárium koncentráció:   
 
A Nagyidán vett 2 számú talajmintában mért bárium koncentráció kiugróan magasnak tekint-
hető, ugyanis nem csak a „B” szennyezettségi és „C1” intézkedési határértéket, de a kevésbé 
érzékeny területekre vonatkozó korábbi években érvényben levő intézkedési „C3” 
szennyezettségi határértéket is.    
Az encsi kistérség települései közül a fancsal területén vett talajminta bárium koncentrációja a 
„C1” szennyezettségi határértéket szintén túllépi.  
A többi mintában a bárium koncentráció nem éri el a „B” szennyezttségi határértéket.  
 
Talajvíz minták 
 
Talajvízminták vizsgálatát a talajvízmintákkal azonos komponensekre végeztük. A vizsgált 
komponensek közül az alábbi esetekben tapasztaltunk a szennyezettségi határértéket megha-
ladó értékeket:  
 
Ammónia koncentráció: 
 
Nagyida 2 mintavételi ponton az ammónia koncentráció meghaladta mind az ivóvízre ( 8,5 
szeres mértékben ) mind a felszín alatti vízre vonatkozó „B” és a fokozottan érzékeny terüle-
tekre vonatkozó „C1” intézkedési. Ezen kívül az ivóvízre vonatkozó határértéket meghaladta 
a Gombos, és Hernádvécse területén vett talajvízminta ammónia koncentrációja.  
A többi ponton nem érte el a koncentráció az ivóvízre vonatkozó határértéket.  
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Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
A Nagyida 2 számú ponton vett vízmintát ivóvíz céljára nem javasoljuk fogyasztani.  
 
Bór koncentráció:  
 
A vizsgált talajvíz minták koncentrációja egyedül az Encs területén vett talajvízben haladta 
meg a „B” szennyezettségi határértéket.  
 
Cink koncentráció: 
 
A talajvízmintákban a cink kocentráció a „B” szennyezettségi határértéket a Nagyida 1 min-
tában haladta meg, a Nagyida 2, Szemere, Szalaszend, Fancsal, Krasznokvajda, Encs területén 
a „B” szennyezettségi határérték alatti, míg Gombos, Hernádvécse, Hernádpetri, Baktakék, 
Csobád, és Abaújkér területén mind a „B” szennyezettségi, mind a fokozottan érzékeny terü-
letekre vonatkozó „C1” határértéket meghaladta. A „C1” határérték 300 μg/liter, míg a mért 
koncentráció Gomboson 819, Hernádpetriben 6990, Baktakéken 2510, Csobádon 1350, 
Abaújkéren pedig 440 μg/liter volt.  
 
Foszfát koncentráció:  
 
A vízminták foszfát koncentrációja a Nagyida 2, Encs, valamint az Abaújkér területén vett 
vízmintákban meghaladta a „B” szennyezettségi határértéket, míg Hernádvécsén kissé meg-
haladta a „C1” határértéket is. A többi vízmintában a foszfát koncentrációa „B” 
szennyezettségi határérték alatt maradt.  
 
 
Klorid koncentráció:  
 
A Nagyida 1, Gombos, Krasznokvajda területén vett vízmintákban a klorid koncentráció meg-
haladta az ivóvízre vonatkozó határértéket, a többi területen az ivbóvízre vonatkozó határér-
ték alatt maradt.  
 
Mangán koncentráció:  
 
A mangán esetében ivóvízre vonatkozó határérték van. Ezt az értéket a Nagyida 1-es mintá-
ban 4-szeresen, az Abaújkéri mintában 38-szorosan lépte túl a mangán koncentráció. A többi 
mintában az ivóvízre vonatkozó határérték alatti volt a mangán koncentráció. 
 
Nitrát koncentráció: 
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A vizsgált talajvízminták nitrát koncentrációja a kanyapta menti kistérségekben vízmintákban 
mindenütt határérték alatti volt, míg az Encsi Kistérség területén a Szalaszend,  Baktakék, 
Fancsal, Krasznokvajda, Csobád, Encs, vízmintáiban meghaladta mind az ivóvíz, mind a „B” 
szennyezettségi, mind a „C1” fokozottan érzékeny területekre vonatkozómentesítési határér-
téket is.  
 
Vas koncentráció:  
 
A vízmintákban a vas koncentrációja az ivóvízre vonatkozó határértéket az Encsi kistérség-
ben abaújkér kivételével mindenütt meghaladta, a vizsgált két nagyidai és gombosi vízmin-
tákban azonban alacsonyabb volt, mint a határérték.  
 
Szulfát kncentráció:  
 
A talajvíz minták szulfát koncentrációja az encsi, a gombosi és a Nagyida 1 mintában haladta 
meg a „B” szennyezettségi határértéket.  
 
Szelén koncentráció:   
 
A szelén koncentráció a vizsgált talajvíz minták közül egyedül a Nagyida 1 mintában haladta 
meg a „B” és a „C1” intézkedési határértéket, ott azonban a „B” határértéket nyolcszorosan 
lépi túl.  
 
 
Felszíni vizek minősége  
 
V13 minta: Bélus patak Szalaszendnél:  I. kiváló osztályú: pH,  ammónia, mangán, bór, 
kadmium, króm., réz, ólom, cink komponensekre 
II. jó  osztályú: foszfátra 
III. tűrhető osztályú: vezetőképesség, vas komponensekre 
IV. szennyezett osztályú: nitrit, nitrát komponensekre 
 
V17 minta: Rakaca patak Krasznokvajdánál: I. jó osztályú:  pH, foszfát, ammónia, man-
gán, bór, kadmium, króm, réz, ólom, cink komponensekre 
II. jó osztályú: vasra 
III. tűrhető osztályú: vezetőképesség, nitritre 
IV. szennyezett osztályú: nitrátra 
 
V21 minta: Vasonca  patak  Baktakéknél: I. kiváló osztályú: pH, ammónia,  mangán, kad-
mium, króm, réz, ólom, cink 
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II. jó osztályú: bór 
III. tűrhető osztályú: vas 
IV. szennyezett osztályú: vezetőképesség, nitrit, nitrát 
 
A vizsgálat eredményéből látható, hogy a patakvizek a konkrét mintákat elemezve nitrit, nit-
ráttal szennyezettek. Bár nem történt többszöri vizsgálat, de annak eredményei is hasonlóak 
lennének, az osztály az egyes komponenseknél nagy valószínűséggel nem változna.  Ennek 
oka egyrészt a települések csatornázatlansága, másrészt a műtrágya, trágya felhasználás. 
 
 
Kanyapta-menti Kistérség felszíni vizeinek vizsgálata 
 
Vízminőségi osztályba sorolás 
 
V3 minta: Kanális a halna alatt:  I. kiváló osztályú:  pH, KOI, vas, mangán, kadmium, 
króm, réz, nikkel, ólom, cink 
III. tűrhető osztályú:  vezetőképesség, foszfát 
IV. szennyezett osztályú:  nitrát, ammónium 
V. erősen szennyezett osztályú:  nitrit 
V4 minta: Gombos patak:   I. jó osztályú: pH, vezetőképesség, KOI, ammónium,vas, man-
gán, kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, cink 
II. jó osztályú: nitrit,   
IV. szennyezett osztályú: nitrát 
V. erősen szennyezett osztályú: foszfát 
 
V6 minta: Kanyapta patak: I. kiváló osztályú:  pH, vezetőképesség, KOI,  vas, mangán, 
kadmium, króm, réz, nikkel, ólom, cink 
II. jó osztályú:  nitrit 
III. tűrhető osztályú:  nitrát 
IV.szennyezett osztályú:  foszfát 
 
V7 minta: Csatorna: I. kiváló osztályú:  pH, KOI, foszfát,  vas, mangán, kadmium, króm, 
réz, nikkel, ólom, cink 
II. jó osztályú:  ammónia 
III. tűrhető osztályú:  vezetőképesség 
V. erősen szennyezett osztályú:  nitrit 
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Az eredményekből látható, hogy a patak és csatornavizeket a konkrét időpontban 
(2005.04.28.) vett mintákat elemezve ammónium, nitrit, nitráttal, foszfáttal szennyezettek. 
Ezek a csatornázatlanság, mezőgazdasági tevékenység ( trágyázás) miatt van.  
 
 
 
Légszennyezettség vizsgálatok:  
 
A saját vizsgálataink során 5 mérési ponton végeztünk szálló por és ülepedő por konventráció 
vizsgálatokat. A szállópor mintákat a tömeg koncentráció meghatározáson kívül  az alábbi 
fémekre is megelemeztettük:  
 
 
Ag (Ezüst) 
Ba (Bárium) 
Cd (Kadmium) 
Co (Kobalt) 
Cr (Króm) 
Cu (Réz) 
Mo (Molibdén) 
Ni (Nikkel) 
Pb (Ólom) 
Se (Szelén) 
Sn (Ón) 
Zn (Cink) 
Magnézium 
Vas 
Mangán 
Nátrium 
Kálium 
Kalcium 
 
 
Szállópor vizsgálatok:  
 
Total szállópor koncentráció:  
 
A szállópor koncentráció a 2005. április hónapokban végzett vizsgálatokban nagyidán egy 
alkalommal, Szemerén két alkalommal, Szalaszenden egy alkalommal, Encsen szintén egy 
alkalommal haladta meg a magyarországi 100 mikrogramm/Nm3 határértéket. Ez azonban 
nem tulajdonítható a Kelet-Szlovákiai Vasműnek, sokkal inkább a márciusi száraz időjárás-
nak, és a mezőgazdasági területeken található relatív kis zöld felületnek tulajdonítható.  
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Szállópor kobalt tartalma:   
 
A vizsgált mintákból a Nagyida 1 mintavevő helyen, 2005 május 05-én vett minta kobalt tar-
talma a 0,1 μg/Nm3 határértékkel szemben igen magas 7,611 μg/Nm3 értéket mutatott.  
 
Szállópor kadmium tartalma:   
 
A vizsgált mintákból a Nagyida 1 mintavevő helyen, 2005 május 05-én vett minta kadmium  
tartalma a  határértékkel szemben igen magas 1,689 μg/Nm3 értéket mutatott. 
 
Szállópor króm tartalma:   
 
A vizsgált mintákból az encsi április 14-i időpontban vett minta króm tartalma a haladta meg 
mintegy 50 %-kal a határértéket.  
 
 
Szükséges intézkedések:  
 
A terület szállpor koncentrációjának rendzseres monitoringozását javasoljuk. Ehhez javasol-
juk legalább két db monitoring állomás telepítését a magyarországi oldalon Szemre, illetve 
Encs területén, vagy egy mozgó monitoring állomás beszerzését és üzemeltetését.  
 
A monitor állomás által az alábbi komponensek mérését javasoljuk: szállópor PM 10 frakció-
ja, NOx, CO, SO2, total szállpor, nehézfémek ( kobalt, ólom, cink, kadmium, szelén, króm, 
vas, mangán)   
 
Ülepedő por tömege:  
 
Ülepedő por vizsgálatára az idő rövidsége miatt csak két hónap időtartam állt rendelkezésünk-
re. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható volt, hogy a magyarországi 16 
g/m2x30nap határértéket egyetlen méréwsi ponton sem lépte tól az ülepedő por mennyisége, 
azonban a szlovákiai 12,5 g/m2x30 nap határértéket Nagyidán mindkét hónapban kissé túllép-
te az ülepedő por mennyisége.  
 
 
Hulladék kezelés  
 
Települési szilárd hulladékkezelés  
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Gyűjtés, begyűjtés 
 
Encs kivételével nincs szelektív hulladékgyűjtés a településeken. A vegyesen gyűjtött  te-
lepülési hulladékokat heti gyakorisággal két gazdálkodó szervezet gyűjti be, majd szállítja 
lerakóra, az alábbi településekről: 

 
 

Tevékenységet 
végző szervezet 

Közszolgáltatási terület Ártalmatlanítás helye 

KOMPLEX Kft. Encs Abaújalpár, Abaújkér  Csobád Fáj 
Fancsal Forró Garadna Hernádbüd, 
Hernádpetri Ináncs Litka Méra 
Novajidrány Pere Pusztaradvány  Szemere 
Szalaszend 

Encsi hulladéklerakó 

Zemplén-Kom 
Kft. 

Alsógagy Baktakék Beret Csenyéte Detek 
Felsőgagy Gagyapáti Kány Keresztéte 
Pamlény Perecse Szászfa 

Krasznokvajdai hulla-
déklerakó 

 
 
 
Ártalmatlanítás 

 
Az Encsi Kistérség területén képződő települési szilárd hulladékot kezelése csaknem teljes 
egészében lerakásban nyilvánul meg. 
 
Encsi Hulladék lerakó:  
 
A lerakó dombépítéses eljárással került kialakításra, övárokkal, csurgalékvíz gyűjtő drén-
rendszerrel és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítményekkel. 
 
Meglévő létesítmények: 

- Szigetelt depóniatér: 10.320 m2 
- Műszaki védelem: 3x20 cm ásványi szigetelés + 2 mm HDPE fólia (CARBOFOL) 
- Csurgalékvíz gyűjtő: 50 m3 acél tartály 
- Figyelő kutak: 4 db 
- Humuszdepónia: ~1.600 m2 
- Törmelékdepónia: ~3.300 m2 
- Hídmérleg 
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- Szociális épület 
 
A depónián veszélyes hulladékot nem helyeznek el. 
 
A lerakó kapacitása: 150.000 m3; beteltsége: 80-85%-os.  
A területen a hulladéklerakó bővítése, valamint komposztáló telep létesítése tervezett. 
A tervezett bővítés mutatói:  

- II. depónia területe: 22.500 m2 
- II. depónia magassága: 17 m 
- II. depónia betöltési mennyisége: 220.000 m3 

  
 
Krasznokvajdai kommunális hulladéklerakó  
 
A lerakó Krasznokvajda 38443 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. Előbbiekben felsorolt tele-
pülésekről fogadja a begyűjtött szilárd kommunális hulladékot. 
A hulladéklerakó tulajdonosa Krasznokvajda Község Önkormányzata. A hulladéklerakó je-
lenlegi üzemeltetője a Zemplén-Kom Kft. A hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 
folyamatban van. 
2002. évben a Landfill program felmérése szerint a hulladéklerakó adatai: 

-  a  lerakó 1997 –től üzemel   
-  lerakott hulladék mennyisége: 2066 m3 

-  szabad kapacitása: 7714 m3

-  kombinált  alsó szigetelésű 
-  a lerakónak nincs csurgalékvíz elvezetése, csak csapadékvíz gyűjtése   
-  biogáz hasznosítás nincs 
-  részlegesen, vékony földtakarással fedik a hulladékot 
-  koclázati megítélése: közepes, azaz szabályos üzemeltetésnél alig van kockázat. 
- A hulladéklerakón lakossági hulladék, intézményi hulladék, illetve építési törmelék 
elhelyezése történik.  

 
Hasznosítás 
 
A térségben képződő települési hulladék frakciók elenyésző része kerül hasznosíthatásra a 
szelektív gyűjtés hiánya miatt. A térségben nem működik nem veszélyes hulladékot hasznosí-
tó szervezet. 
 
Problémák a települési szilárd hulladékkezelésben 
 
- Az emberek nincsenek ösztönözve a hulladékképződés csökkentésére. 
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- A térségben gyakorlatilag alig van szelektív hulladékgyűjtés ( csak Encs egy részén), s így a 
képződő települési hulladék frakciók elenyésző része kerül hasznosíthatásra. A csomagolási 
hulladékok ( papír, műanyag), lomb, nyesedék egy részét a lakosság szokásból elégeti. 
- A települési szilárd hulladék közé veszélyes hulladékok ( pl: elektronikai hulladék, száraz-
elem, olajos hulladékok ) is bekerülnek, mivel a lakosság nem tudja máshová helyezni, a gaz-
dálkodó szervezetek egy része pedig nem ismeri kötelezettségeit. 
- A helyben hasznosítható, komposztálható hulladékokat is a kevert települési hulladékokhoz 
teszik az emberek. 
- A térségben az Encsi hulladéklerakón kívül nincs működési engedéllyel üzemelő hulladékle-
rakó. 
- A települések határában, de néhol a lakott területen, patak parton is illegális hulladék elhe-
lyezés van. 
- A térségben az ENGA Kft – én kívül nem működik nem veszélyes hulladékot hasznosító 
szervezet. Előbbi szervezet hulladékolajat hasznosít 1-2 tonna / év mennyiségben. 
- Az Encs és a 12 társult településen kívül általában nincs a településeknek hulladékgazdálko-
dási terve, mely az országos célkitűzésekkel összhangban a térség hulladékgazdálkodását 
megteremtené, előbbre vinné. 
- A Lanfill projekt keretében felmérésre kerültek a 100 m3 – nél nagyobb, illegális, vagy mű-
ködési engedély nélkül üzemelő illetve a környezetvédelmi előírások mellőzésével bezárt 
lerakók. A területen 16 olyan lerakó van, amely előbbi kategóriába tartozik, s amelyeknek 
sorsa azóta sem változott.  
 
Lanfill projekt keretében felmérés adatai a következők: 
 

Település Lerakó helyrajzi száma, EOV Y EOV X Lerakott hulladék  
  megnevezése (m) (m) mennyiség (m3) 
ABAÚJKÉR 114 809810 331890 15400 
BAKTAKÉK 068/17, Kéki-legelő 797650 330910 957 
BÜTTÖS 085/14   540 
ENCS 031/2 805850 334360 27240 
ENCS 256/1, Laposon 802985 339095 5430 
ENCS 2197, Fügöd, Cigánysor   1515 
FANCSAL 034, 035, 026 799650 338350 630 
FÁJ 181 799555 344180 366 
FORRÓ 0148/1, 210/10, 12, 14, 21 800650 332140 16652 
FULÓKÉRCS 95 802350 345520 120 
HERNÁDSZENTANDRÁS 075, Lucernás dűlői 802140 328880 1650 
HERNÁDVÉCSE 045/3   2275 
INÁNCS 194/6, Ady úti   2000 
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NOVAJIDRÁNY 059/2, 065/1 806200 341280 4418 
SZALASZEND 045/1 802985 339095 300 
SZEMERE 43   321 
  
A felmérés elvégzésekor a lerakókat környezeti kockázat szempontjából (környezetre gyako-
rolt hatás szerint) osztályozták. Azok a lerakók, amelyek a kockázati megítélésnél „nagy koc-
kázatú” besorolást kaptak olyan helyen találhatók, amelyeknél fennáll a felszíni víz / felszín 
alatti víz / földtani közeg / lakó környezet szennyezése ( veszélyeztetése ). A kicsi kockázatú 
helyek leginkább földhasználat, esztétikai szempontból kifogásolhatók, csak kevés környezet-
re veszélyes anyagot tartalmaznak.  
 
A lerakók környezeti kockázata a következő: 
 

 
Település Kockázat magyarázata 

 
Kockázat 

ABAÚJKÉR 
Nem túl nagy területen és mennyiségben házi szemét van 
lerakva felszíni víztől távol. közepes 

BAKTAKÉK 
Sovány agyagtalajon van a lerakó, állandó vízfolyástól vi-
szonylag távol van. nagy 

BÜTTÖS 
Kevés a hulladék szervesanyag- tartalma, de közel a vízfo-
lyás és a Rakacza- patak. nagy 

ENCS A szigetelt lerakó tér alatt 2,7-3,1 m kövér agyag van. közepes 
ENCS Kis mennyiségű lerakás, de talajvízes területen. nagy 

ENCS 
Agyagos az altalaj, a patak felől nincs közvetlen lefolyása a 
területnek, takart javarészt. nagy 

FANCSAL 
A talaj agyagos, de a lefolyás közvetlenül élő vízbe történik, 
a szennyvízürítés rontja a helyzetet. nagy 

FÁJ Kevés szerves anyag, nyirok talaj, alig van felszíni lefolyás. nagy 

FORRÓ 
Agyagos talaj, részben takart, élővízre nincs közvetlen ráfo-
lyás. nagy 

FULÓKÉRCS 
A talaj homokos, a lerakott anyag nem túl,  sok felszíni vizet 
nem veszélyeztet. nagy 

HERNÁDSZENTANDRÁS 
A folyó ugyan messze van, de árvízkor  a lerakót átöblíti a 
víz.  kicsi 

HERNÁDVÉCSE 
A szemét belóg a patakmederbe, takarás nincs, időnként fo-
lyékony hulladékot is ürítenek.  kicsi 

NOVAJIDRÁNY Agyagos talaj, nagyrészt takart, élő víztől messze van. közepes 

SZALASZEND 
Kavicsbánya, de felszíni lefolyás nincs, vízbázist nem veszé-
lyeztet. nagy 
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SZALASZEND Vízmosásban elhelyezett lerakás miatt. nagy 

SZEMERE 
A tetőn lévő kavicsbányában elszikkadó vizek a hegylábi 
forrásokban léphet ki   kicsi 

 
 
 
 
 
Hulladékkezelés jelenlegi állapota a Kanyapta - menti Kistérségben 
 
 
Települési szilárd hulladékkezelés  
 
 
A községekben ritkán, de itt is előfordul illegális hulladék lerakás. Egy – két helyen 1-2 m3 –
nyi szemetet láttunk ( pl.: Nagyidára bevezető útnál az Ida patak partján) 
A településeknek van hulladékgazdálkodási programja, mely szerint teljesebbé válik a szelek-
tív hulladékgyűjtés, hulladék szigetek, gyűjtőudvarok kerülnek kialakításra,  
 
 
Ártalmatlanítás 
 
A kevert települési hulladékot a KOSIT A.S. Kassa által üzemeltetett kassai hulladéklerakóba 
helyezik el ártalmatlanítás céljából. Az üveg és papír hulladék hasznosításra kerül. A többi 
hasznosítható hulladék: pl.: biológiailag bontható hulladék (fanyesedék, lomb, szalma), mű-
anyag  fémek egy része a lerakóra kerül illetve egyes fajtákat a lakosság elégeti.  
Az építési hulladékot a Jászon lévő hulladéklerakóba helyezik, bár egy része ennek is haszno-
sítható lenne.  
A hulladékgazdálkodási program szerint a jövőben helyben történő komposztálást alakítanak 
ki, s így hasznosítják a biológiailag lebomló hulladékot. Kassán a települési hulladék nem 
hasznosítható részének égetését tervezik, illetve olyan elképzelések is vannak, hogy 
Szepsiben brikettgyárat telepítenek a kevert települési hulladék hasznosítása céljából.  
 
 
 
Veszélyes és nem veszélyes (inert) hulladékkezelés 
 
A térség  hulladék kezelése szempontjából meghatározó szerepet tölt be a Vasmű tevékenysé-
ge.  
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Hulladék fajta 
(Melléktermék) 

 

 
Technológiai hulladék havi átlag 

mennyisége 

Nagyolvasztói salak (t) 124427 

Nagyolvasztói iszap (t) 7516 

Nagyolvasztói por (t) 2375 

Zsugorító por (t) 6969 

Mészkő tartalmú zsugorítvány (t) 203 

Konverter salak 60669 

Konverter por (t) 3249 

Kohászati meddő (t) 31573 

Konverter iszap darabos (t) 1092 

Konverter iszap finom (t) 1532 

Szeparált vas (t) 6043 

Kokszoló   kátrány maradék (t) 610 

Salak, hamu keverék (t) 6909 

 Összes (t) 253167 

 
A felsorolt hulladékokon kívül még számos típusú ( a US.Steel tájékoztatása szerint 83 típu-
sú) hulladék keletkezik a US Steel kassai gyárában, melyek egy része veszélyes hulladéknak 
minősül.  
 
 
 
Hasznosítás, ártalmatlanítás 
 
A hulladékok egy része hasznosításra kerül a Vasmű saját technológiájában vagy értékesítés 
(eladás) után más technológiában.  
Saját technológiában  hasznosított hulladék mennyisége: kb. 50000 t/hó.  
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A képződő mennyiségeket nem tudják teljes mértékben hasznosítani, ezért azokat lerakójuk-
ban helyezik el, illetve átmenetileg tárolják. A felhalmozott hulladékok mennyisége, azaz a 
tárol készlet + külön lerakóban lévő készlet 2005. március végén: 1373558 t. 
A véglegesen lerakott hulladék mennyisége: 60000 t/hó. A hulladéklerakón elhelyezett összes 
hulladékmennyiségre nincs adatunk.   
 
Problémák  hulladékkezelésben 
 
- A számadatokból látható, ami minden vasműre, kohászati tevékenységre jellemző: a képző-
dő hulladék mennyisége jóval nagyobb, mint a hasznosítható mennyiség.  
A felhalmozott valamint lerakott hulladékok jelentősen növelik  a halna térfogatát.  
- A halna csaknem teljes felülete nyitott ( csak kis részén füvesített), minek  következtében 
diffúz légszennyező forrásnak minősül. 
- A Nagyida keleti oldalán jól látható, hogy a vasmű a keletkező szállóport a halna ( halda) 
község melleti oldalán deponálja. A szállópor finom szemcsézete miatt ez a terület egyértel-
műen felületi forrásnak tekintendő. Már kisebb szélsebességek mellett is igen gyakori a szál-
lópor levegőbe kerülése éskiülepedése elsősorban a közeli Nagyida i területeken. Ezt támaszt-
ják alá az előzőekben vázolt mérési eredmények is. Ugyanakkor kijelenthető az a tény is, 
hogy sok veszélyes nehézfém az acél gyártási technológiák során éppen a szállóporban jele-
nik meg. Ez lehet a magyarázata a szállóporban és a talajban néhány veszélyes, rákkeltő beso-
rolású nehézfám koncentráció határértéket túllépő koncentrációjának.  
A Vasmű a látogatás során bemutatta az elmúlt években tett igen jelentős, és hatékony kör-
nyezet szennyeződést megelőző és csökkentő intézkedését, ami helyi lakosság megítélése 
szerint is kedvező volt a térség légszennyezettségét illetően, azonban tovvább kellene 
dolghozni a vasműnek azon, hogy a feldolozott hulladékok, szállóporok mennyisége növe-
kedjen, s a tárolt hulladékok mennyisége csökkenjen. Javasoljuk, hogy vizsgáljá meg esetleg 
más, az unió tagországaiban meglevő feldolgozási lehetőségek kihasználását. (pl. a BÉM 
Borsodi Érc, Ásvány és Hulladék Hasznosító műben történő feldolgozást.)    
 

Az Encsi Kistérség és a Kanyapta medence természeti állapota, és az azt  alakító 
tényezők, különös tekintettel a Kelet-Szlovákiai Vasműre. Állapot felmérés. 

Írta: dr. Farkas József. 
 
A biológiai sokféleségre ható fő tényezők – természetesség és degradáltság.  
 
A biológiai sokféleség  - biodiverzitás - optimális mértékben a teljesen természetes körülmé-
nyek között létezik. A természetes állapotok megbomlását az élő közösségek degradáltsága, 
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leromlása jelzi. Általában 1-5 számmal jelzett mértékű természetesség-degradáltság skálát 
szokás használni. 
 
1. A természetes állapot teljesen leromlott. 2. A természetes állapot erősen leromlott. 3. A 
természetes állapot közepesen leromlott.  4. Az állapot természetközeli. 5. A természetes, 
érintetlen állapotban fennmaradt termőhelyek. A két kistérségben a természetközeli élőhelyek 
általában a 3, ritkábban a 4 vagy 5 kategóriába sorolhatók.  
 
Erdőpusztulások mértéke, levélvesztés mindkét kistérségben  
A légkörből származó káros hatások miatt a fák levélvesztése a Kanyapta mentén éppúgy 
észlelhető, mint a szomszédos magyar területeken.A Kanyapta medencében kevés az erdő, de 
így is látható, hogy annak környezetében legjellemzőbb a 31-40% közötti levélhullás. 

Északkelet Magyarországon általában magasabb a beteg fák aránya az erdőkben, mint a többi 
határos országrészben. Ez egy általános északnyugati irányú szennyzést sugall, ahol a Ke-
let-Szlovákiai Vasmű egyedi hatását elkülöníteni nem lehet.  
 
Gyepek állapota az Encsi Kistérségben 
 
A gyepeinkkel kapcsolatos fő gond napjainkban a legeltetés és a kaszálás elmaradása. Ennek 
nyomán, a nedves kaszálóréteken magas füvű, kevéssé virágos, kevéssé értékes elgyomoso-
dott növénytársulások jönnek létre.  Az egykori erdőirtások területek helyén található gye-
pekben  intenzív erdősülés veszi kezdetét. Előbb a cserje fajok – vadrózsa, galagonya, kökény 
– jelentkeznek, majd a spontán erdősülés révén a rég kiirtott erdő társulások fajai tűnnek fel. 
„Határsövények” és szőlőskertek természetvédelmi jelentősége  
 
A déli domboldalak  gyakorlatilag minden falu határában akár több helyen is szőlős-
gyömölcsös, kultúrák helyei, s ezek  az úgynevezett „szőlőshegyek”.  Ezeken évszázadok óta 
külterjes ősi művelésű szőlő és gyümölcs  termelés folyik.  A kaszált régi gyűmölcsösök alj-
növényzetében sokszor értékes erdei növény és állat fajok élnek. A határsövények, vagy 
ahogy a vidéken  nevezik a  „szőlősgarádok”  amellett hogy kökény,  és galagonya, ritkábban 
bodza és kecskerágó cserjék alkotta bozótosok,  az  eredeti erdei  fafajok, cserjék és lágyszárú 
növények  élőhelyei is. A környék határsövényei, „szőlőgarádjai” és szőlőskertjei különös 
természetvédelmi jelentőséggel bírnak. Az évszázadokkal ezelőtt kivágott  erdők növény és 
állatvilágának menedékei. 
 
 
A természet állapotát befolyásoló tényezők a kistérségekben  
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A fajok sokfélesége tekintetében a két kistérség  területén a következő sorrendet lehet felállí-
tani: Rakaca patakvidék. A biodiverzitás nagy.  Zempléni hegyvidék . A biodiverzitás itt is 
nagy, de valószínűleg nem éri el a Rakaca patakvidékét. Hernád völgye, Kanyapta medence, 
Középső Cserehát (az Encsi kistérség Rakaca pataktól délre eső csereháti területei). A 
biodiverzitás kisebb. A biológiai sokféleség ezen földrajzi megoszlása azt sugallja, hogy a 
Kelet Szlovákiai Vasmű nem gyakorol közvetlen érzékelhető hatást a biodiverzitásra.  
 
A természet állapotát az Encsi Kistérségben (Magyarország) és a Kanapta Menti Falvak Tár-
sulásának (Szlovália) területén mindkét esetben részben a múltban végrehajtott természetát-
alakító lépések, mind a jelenben zajló folyamatok alakítják. A természetes állapotokra  a 220 
évvel (1784-85) ezelőtt lezajlott 1 katonai felmérés térképanyaga adhat támpontot.  
 
Cserehát 
 
Erdőirtások. A Cserehát erdősültsége a magyar oldalon  220 éve mintegy 40% volt, azaz a 
mainak a mintegy duplája.  
Erdőtelepítések.  A ma folyó erdőtelepítések mindkét oldalon sok esetben inkább erdő ültet-
vények,. A sorokba ültetett,  nem őshonos fafajok (vöröstölgy, fenyőfélék, de leginkább az 
akác) aljnövényzete sokszor gyomos (csalán, ragadós galaj, nebáncsvirág fajok).  Az akác 
mindkét oldalon gyomfaként is terjed.  Az őshonos tölgyesek, csertölgyesek illetve gyertyá-
nos tölgyesek jelentősen visszaszorultak.  
Erdőpusztulások. Az erdők általános állapota aggodalomra ad okot. Jelentős a kocsánytalan 
tölgy, de az ültetett fenyvesek pusztulása is.A Kelet-Szlovákiai Vasmű hatását az egyéb 
szennyező forrásokétól elkülöníteni nemigen lehet.  
Gyepterületek.  A Cserehát egy részén az erdőirtások helyén évszázadokkal ezelőtt  legelő-
ket, illetve részben kaszálókat alakítottak ki. Napjainkban a magyar oldalon az állattenyésztés 
összeomlott. A legelőket nem használják, azok elgyomosodtak, és a spontán erdősödés is be-
indult. Ezért a fajok eltűnése nem írható egyértelműen a vasmű rovására.  
Vizes élőhelyek.  A Rakaca völgymedencében az utóbbi 10-15 év kutatásai igen értékes, nagy 
biodiverzitást mutató vizes élőhelyeket fedeztek fel. Ezek főleg a tőzeges, vérfüves láprétek-
hez, illetve az azokat fenntartó Rakaca patakhoz és apró mellékvizeihez kötődnek.  Bár a ko-
rábbi természeti viszonyokat nem ismerjük, nem valószínű, hogy a Vasmű közelsége ellenére 
is végzetes hatást gyakorol ezen élőhelyekre. Most legalábbis ilyet nem lehet érzékelni. Sok-
kal kedvezőtlenebb lehet ezekre az élőhelyekre a  hagyományos legeltetéses, kaszálásos 
extenzív művelési formák felhagyása. Ezek hiányában elgyomosodás, spontán erdősülés,  és 
az ember által fenntartott színes lápréti világ megszűnése fenyeget.  
 
Extenzív művelésű gyümölcsösök.  Főleg a Cserhát magyar oldalán színe minden faluban 
volt  egykor szőlőhegy. Még szlovák oldalon is van néhány, így Alsólánc, Buzita, és Reste 
határában.  Ezen szőlős kertek az ősi erdei növény  és állatvilág maradványainak adnak ott-



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 

Megvalósíthatósági Tanulmány 2005    II. 
 
 
 
 

 
25 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

hont.  A szőlőhegyeket sokfelé már nem művelik. Ez egy értékes, ember által fenntartott 
természetközeli élőhely típus megszűnésével illetve elerdősödésével fenyeget. 
 
Kanyapta medence 
 
Mocsarak lecsapolása. A Kanyapta medence 220 évvel ezelőtt összefüggő, óriási mocsár és 
lápvilág volt. Mára a mocsarakat lecsapolták, és csak apró foltjaik maradtak meg. A legfőbb 
természet átalakító emberi beavatkozás a Kanyapta medencében ez volt. Nehéz megítélni, 
hogy a mai állapotban milyen lehet a Nagyida melletti Kelet-Szlovákiai Vasmű hatása, a már 
eleve radikálisan átalakított természetre.  
 
Nagyidai kastélypark. Szép és gondozott zöld sziget a Vasmű tőszomszédságában, a szeny-
nyezett területek közepén. A fáinak egy része beteg.  A teljesen objektív kép kialakításához 
ugyanakkor nem elégséges egy pillanatnyi állapotból kiindulni. Korábbi megfigyelési adatok-
ra is szükség lenne.  A nyilvánvalóan meglevő levegő szennyeződés a maradék természe-
tes élő közösségekre valószínűleg lassan fejti ki a hatását, és egy pillanatszerű állapot 
észlelése ennek megállapítására nem elégséges.  
 
Hernád völgy  
Csak az Encsi Kistérség területét érinti. 
 
Erdőirtások.  220 éve  a Hernád völgyében is nagy erdőségek voltak. Ezek ártári vízközeli  
puhafa (fűz-nyár), az elöntéstől mentesebb területeken keményfa (tölgy, kőris, szil) ligeter-
dők, illetve égeresek lehettek. Az elmúlt 220 évben ezeket szinte teljesen kiirtották. Eltűné-
sükben a vasmű nem játszott szerepet. A nemesnyárasok viszont sokfelé védett és ritka or-
chidea félék (nöszőfüvek) élőhelyei.  
 
Gyepek, lápok, mocsarak eltűnése. A Hernád völgyében 220 élve szántóföld alig-alig volt. A 
hatalmas nedves, az év legalább  egy részében víz alá kerülő füves élőhelyek az alföldi 
árterek mocsárvilágára emlékeztető élőhelyeket hoztak a Hernád vidékére  is. A vizes 
területek megszűnése hasonló módon mehetett végbe, mint az a Kanyapta medence  esetén 
volt.  A Vasműnek hatása erre a folyamatra nem lehetséges.  
 
Szerencsi dombvidék és a Zempléni hegység 
A Vasműtől távol fekszik és annak hatása még kevésbé feltételezhető.  
 
A gombák visszahúzódásának okai 
A nagygombák visszahúzódását, a gombavilág változását Hans Kreisel már 1978-ban észre-
vette és "a táj eutrofizálódásával" azaz leromlásával  magyarázta. A nagygombák visszahú-
zódásának okai jelen ismereteink szerint a következők: Klímaváltozás, szélsőséges időjárás. 
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Aljzatok megritkulása. Élőhelyek megritkulása. Gombagyűjtés. Vízügyi intézkedések (pl. 
Lecsapolás). Tájidegen fafajok betelepítése. Erdészeti tevékenység. Városiasodás, ipari te-
vékenységek. Egyrészt élőhelyet vesznek el, másrészt megváltoztatják a környezeti feltétele-
ket, elősegítve egyes, a környezetükre igényes gombafajok visszahúzódását. Mint a felsoro-
lásból  látható, a nagygombák eltűnésének, illetve visszaszorulásának számos oka közül csak 
egy az ipari tevékenység.  
                                                                  XXX 
Általánosságban elmondható, hogy a természet állapotának jelenlegi helyzete elsősorban az 
elmúlt 220 év nagy természet alakító beavatkozásai (erdőirtások, gyepfeltörések, szántóföl-
dek, szőlők parlagon hagyása,  vizek szabályozása, vizes élőhelyek meliorálása) révén alakult 
ki. A környezet szennyezések, és a Kelet Szlovákiai Vasmű hatásai a természet állapotán ke-
véssé érződik. Így a szlovák határ közeli Rakaca forrásvidék és patakvidék az Encsi Kistérség  
biodiverzitás szempontjából legértékesebb területe. Nem rendelkezünk ugyanakkor az élővi-
lág  időbeli változásának adataival, azaz a térségben rendszeres biomonitorozás nem történt. 
Az erdők kivételével – ahol a levélhullás  jelensége ismert és összefüggésbe hozható a levegő 
szennyezettségével - a többi élőlényről esetleg csak annyit tudunk, hogy él-e  az adott helyen 
vagy nem.  
A legtöbb élőlény  populáció és  azok egyedeinek állapotát   a levegő és környezet szennyezés 
bizonyára befolyásolja, csak azt nem ismerjük, hogy hogyan. Nem biztos, hogy az élőlény 
azonnal elpusztul. Előbb beteggé is válhat, mint a fák, vagy az ember, de ennek részleteit  
nemigen ismerjük.  A levegő szennyeződés mértékére, a konkrét mérési adatok mellett egyes 
élőlények, mint például a zuzmó fajok jelenléte vagy hiánya alapján is következtetni lehet. 
Ilyen felméréseket a területről nem  ismerünk.  
 
 
 
 A KELET-SZLOVÁKIAI VASMŰ ÜZEMELTETÉSÉNEK KÖRNYEZETRE GYAKOROLT  HATÁSA 
 
 
 A Kelet-Szlovákiai Vasműben alkalmazott technológiai folyamatok ismertetése 
 
 
1. Nyersvas gyártás nagyolvasztóban  
2. Nagyolvasztóhoz kapcsolódó betét anyag gyártás:  

• zsugorítmány gyártás 
• koksz előállítás 

3. Acél gyártás, ocigén konverterben 
4. Acél feldolgozása félkész (meleghengerlés, hideghengerlés ) és késztermékekké 
5. Hulladékok, salakok feldolgozása.  
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Nagyolvasztói salak 
 
Általánosnak tekinthető jellemző salak összetétel az alábbi :  
 
-  CaO:   44-46    % ,  MgO:  4-5     %, - SiO2:  38-40   %,   Al2O3: 7-8   %,  S:  1,1-1,3  %,  FeO:  0,25-0,3  % 
- MnO:  0,5-0,7  %,  BaO:  1,0-1,2  % 
 
A salak a fentieken kívül természetesen tartalmazza a szennyezők oxidjait is, így például tar-
talmazhat csekély mennyiségű TiO2-ot, Cr2O3-ot, V2O3-ot, Na2O-ot, K2O-ot is.  
 
 
Torokgáz 
 
A nyersvas gyártás mellékterméke a kohógáz, vagy más néven torokgáz. A torokgáz minősé-
gét meghatározó komponens a szénmonoxid.  
A keletkező gáz elméleti CO koncentrációja  V 0CO =  34,7 tf%,  
míg a nitrogén konventráció    V 0N2 =  65,3 tf%,  
A torokgázt a nagyolvasztó tetején vezetik ki zárt csővezetéken, a  por tartalmát leválasztják, 
majd a  gázt tároló tartályban gyűjtik és hasznosítják.    
 
Nagyolvasztói szállópor 
 
A torokgáz tisztításakor a torokgázból  leválasztásra kerül a szállópor. A jellemző kémiai ösz-
szetétele az alábbi:   
 
 Fe Fe2O3 FeO MnO CaO MgO SiO2 Al2O3 CuO P S 
Tömeg % 
Nagyolvasz-
tó 
szállópor 

27,6 28,2 10,1 0,5 15,6 1,2 13,6 3,1 0,03 0,05 0,6 

 
 
Hasznosítása  a zsugorító műben történő darabosítást követően a nagyolvasztóba történő visz-
szajáratással megoldott.  
  
A nagyolvasztó anyagforgalmi adatait a következő táblázat foglalja össze, a BAT dokumentá-
ció alapján.  
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VII.2.2.  Nagyolvasztóhoz kapcsolódó zsugorítvány gyártás: 
 
A zsugorítómű általános anyagforgalmi adatait az alábbi táblázat tartalmazza: 
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VII.2.3.    Koksz előállítás 
       
   A lepárlási folyamat gáz-, illetve gőz alakban keletkező termékei egy gyűjtőedényen keresz-
tül a tisztítóba kerülnek. A tisztítás után a vasmű a szerves vegyületeket a vegyipar részére 
értékesíti.  
 
A koksz kamra gáz jellemző összetétele az alábbi:  
 
 

 
 
A kokszoló mű átlagos anyagforgalmi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:  
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VII.2.4, Acél gyártás 
          
 Az acélmű teljes anyagforgalmát a következő táblázat tartalmazza a BAT dokumentum adatai 
alapján. 
  

     
 

A koncerteres acélmű anyagforgalma 
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 Acélok feldolgozása képlékeny alakítással:  
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Az öntött acél tuskók, bugák feldolgozása hideg és meleghengerléssel történik.  Az alakítás 
hőmérsékletére szükséges felmelegítését a bugáknak földgáz tözelésű kemencákben végzik, 
mely technológiából CO, NOx kerül a légtérbe.  
    
Acél termékek felület kezelése:  
 
A Kelet-Szlovákiai Vasműben nagy mennyiségben gyártanak szerves és szervetlen bevonat-
okkal ellátott lemez termékeket. Ezek gyártásához  a lemez alapanyagok felületét tisztítják, 
majd tűzi horganyozással horganyozzák. Ezen eljárás során az elsődleges környezeti veszély-
forrásnak a felületkezelés részét képező savas felület tisztító berendezés tekinthető. A fáradt 
oldatokat a vízkezelő rendszerben semlegesítik, majd leválasztják belőle a különböző nehéz-
fémeket, s olaj szennyeződést. A vízkezelő rendszer elhasznált szennyvizei a felszíni vízfo-
lyásokba kerül. Amennyiben a szennyvíz tisztítás hatásfoka nem kielégítő, úgy felszíni víz 
szennyezéssel kell számolni. Ez a vízszennyezés akár Magyarországra is átterjedhet.  
 
 
I/2. A tanulmányban megfogalmazott kedvezőtlen környezetvédelmi hatá-
sok megszüntetésére javaslatok: 
 

I/2.1. - Környezetre káros hatást gyakoroló gócpontokkal kapcsolatos javaslatok 
 
A helyzettanulmányban rögzített  gócpontokon ( különféle építmények, üzemanyag, fűtő-
olaj valamint egyéb anyagtárolásra alkalmas helyek, trágyatárolók) folytatott tevékenysé-
geket részletesen  fel kell mérni, az épület, telek tulajdonos megkeresésével. A jegyző ha-
táskörénél fogva megismerheti az anyagtárolások módját, a folytatott tevékenységeket, s 
eljárhat (felszólítást adhat ki, szakhatóságot vonhat be), amennyiben hiányosságokat, kör-
nyezetszennyezést tapasztal. E felmérés eredményeként megállapítható az is, hogy a terü-
leten folytatnak-e olyan tevékenységet, amely telepengedély, környezethasználati enge-
dély, működési engedély köteles. Ha igen, úgy a tevékenységvégzőnek kötelessége az en-
gedély beszerzése. Az engedély kiadásánál szakhatóságként közreműködik  az illetékes 
környezetvédelmi felügyelőség, s  előírásokat tesz környezet elemeinek védelmében. 
Azok betartásával elkerülhető a környezetszennyezése. Amennyiben az előírások betartá-
sa anyagi ráfordítást, beruházást igényel, úgy azt a területen tevékenykedő gazdálkodó 
szervezetnek kell fedeznie, megvalósítania. 
 

 A területen sok helyen van kisebb- nagyobb volumenű állattenyésztés. A trágyatáro-
lás, felhasználás körülményeit környezetvédelmi szempontból biztonságossá kell tenni 
a 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet előírásai szerint.  Szigetelt, csurgalék gyűjtővel ellá-
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tott trágyatárolókat kell létesíteni, mely az állattartó kötelessége. A trágya kijutatását 
csak megfelelő időszakban, csapadékmentes időben, lehetőleg talajtani szakvéle-
ményben  meghatározott dózisban szabad végezni. 

 
 Az illegális szemétlerakásnál elsősorban a megelőzésre, a lakosság tudatformálására, 

környezettudatos magatartásra nevelésre kell helyezni a hangsúlyt. Az  önkormány-
zatok, önkormányzati szövetség, közszolgáltatók, pedagógusok szervezésében vissza-
térő  programokkal kell a lakosság széles körét bevonni a  hulladékkeletkezés megelő-
zésébe, a helyes  hulladékkezelésbe. 
Sok helyen az vezetett megoldáshoz, hogy az illegális hulladéklerakást végzőket sza-
bálysértési eljárásban pénzbírsággal büntették. 
 

I/2.2) A térség településeinek csatornázottságával, valamint a felszíni és felszín alatti 
vizek védelmével kapcsolatos javaslatok 
 
2003. végén 35 településből 26 településen nem volt kiépítve a szennyvízhálózat.   A szenny-
vízhálózatba be nem kötött lakásokból a kommunális szennyvizet közműpótló műtárgyba       
(föld alatti aknába) vezetik vagy elszikkasztják. A szennyvízgyűjtő műtárgyak mennyiségéről, 
minőségéről nincs információ.  A gyűjtő aknák egy része környezetvédelmi szempontból 
megfelelő, zárt, azonban másik része szigeteletlen, műszaki védelem nélküli.  A települések 
egy részében nincs kijelölve a települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) kezelési 
közszolgáltató, így a szippantott települési folyékonyhulladék elhelyezése is bizonytalan.  
Előbbiek hozzájárulnak, hogy egyes helyeken a talajvizekben határérték feletti a nitrátot, 
nitritet tartalmaznak. Minden településen fel kellene mérni a települési szennyvízkezelést 
(gyűjtést), s ez alapján meghatározni az éves elszállítandó mennyiséget, mely a hulladékkeze-
lő közszolgáltató kiválasztásánál alapadat. 

 2000. évi XLIII. tv.  szerint a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatót 
már minden településen ki kellett volna jelölni ( 2003.01.01.-ig).Ahol ez nem történt 
meg, úgy azt pótolni kell és tudatosítani a lakossággal, hogy a szolgáltatást, azaz a fo-
lyékony hulladék elszállítását  minden esetben a kijelölt gazdálkodóval végeztesse. 

 A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Program vég-
rehajtása érdekében a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolása megtörtént és a 
25/2002(II.27.) Korm. r. szerint a következő településeken a kell  a települési szenny-
vizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, 
illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését megvalósítani: 
- 2015. december 31-ig a 2000-10000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető 
szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén: 
Agglomeráció központja: Agglomerációt alkotó (térségben található) település: 
Abaújszántó*   Abaújkér 
Encs      Méra 
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Forró     Fancsal , Hernádbüd, Hernádszentandrás, Ináncs, Pere 
Halmaj*   Csobád  
* az agglomeráció központja a térségen kívül van 
 
- A  vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelme érdekében a következő településeken kell a települési 
szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíz-
tisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését megvalósíta-
ni: Detek, Hernádvécse, Novajidrány. 
A szennyvízelvezetés, tisztítás, iszapkezelés komlex létesítési terv alapján történhet, 
melyet csak vízügyi tervezői jogosultsággal rendelkezők készíthetnek. A tervet enge-
délyeztetni kell a vízügyi hatósággal. 
Azokon a kis lélekszámú településeken, amelyek nem fognak szennyvízhálózatot ki-
építeni, ösztönözni kell a biológiai szennyvíztisztító kisberendezések elterjedését. 

 A térségben nincs talajvízminőség figyelő hálózat. A Vasmű környezeti hatásainak 
felmérésénél a térség területén nem tudtunk korábbról származó talajvíz minőségi ada-
tokat beszerezni, nincs összehasonlítási alap, s csak korlátozott mintaelemzést végez-
hettünk, ezért a nehézfém tartalom (cink és réz) határérték túllépésének értékelésénél, 
az okok kiderítésénél nem lehetett konkrét következtetéseket levonni. A talajvíz nitrát, 
nitrit, foszfát tartalmának időbeli alakulását, azaz az elszikkasztott szennyvizek, a trá-
gyázás, a kemikáliák hatásának alakulását sem lehetett mélyrehatóan elemezni, az 
emberi tevékenységek talajvízre történő hatásának nagyságát kimutatni.  
A talajvíz nehézfémtartalmának túllépése természetes adottságok is származhat. Ezt 
célirányos vizsgálatokkal lehet megállapítani. 
Nem zárható ki, az sem, hogy valamilyen szennyező pontforrásból (pl: 
nővényvédőszer tárolás, felületvédelem) származik  a talajvízben lévő nehézfém túllé-
pés.  Ki kell deríteni, hogy ahol a vízminőségi jellemzők (nehézfém tartalom) határér-
ték felettiek a környéken milyen tevékenységeket folytatnak, folytattak, miből ered a 
túllépés. Amennyiben a jellemző értékek túllépését az adott területen lévő pontforrás 
okozza, vagy okozhatja, úgy környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni, s a 
szennyezést lehatárolni, kockázatelemzéssel a beavatkozás szükségességét megállapí-
tani. A határérték feletti nehézfém tartalom vonatkozásában, valamint a Vasmű kör-
nyezeti hatásainak megállapításához további vizsgálatokra van szükség, azaz talajvíz 
monitorrendszer kiépítése, működtetése szükséges. Vízmintavételre lehetőség szerint a 
már meglévő talajvizes kutakat kell használni, de feltehetően figyelőkutak kiépítésére 
is szükség van. Az általános vízkémiai jellemzők mellett a nehézfémek, valamint 
növényvédőszer maradék tartalom mérésére lenne szükség. 

 A felszíni vizek közül a Hernád és a Szartos patak vízminőségi jellemzőit az országos 
monitorhálózaton belül 2 heti gyakorisággal mérik. A Bélus, a Rakaca, a Vasonca pa-
takok  vízminőségi vizsgálati eredményeiből ugyancsak következtetni lehet a Vasmű 
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környezeti hatásaira, a patakokat ért szennyezésekre, ezért ezek monitorozását leg-
alább évi két alkalommal  javasoljuk. A mintavételi helyek, időpontok meghatározása 
környezetvédelmi szakember bevonásával történhetne. 

 
I.2.3.) Ivóvíz minőséggel kapcsolatos intézkedések 
 
A települések egy részét érinti, hogy a közüzemi ivóvíz minősége kifogásolható, azaz néhány 
komponens ( arzén, nitrit, ammónium, vas, mangán) mennyisége az ivóvízre vonatkozó határ-
értékeket túllépi.  
A 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet előírja, hogy bizonyos határidőre a határértékek betartásá-
ról gondoskodni kell a víztisztítási technológia megváltoztatásával. A technológia változtatása 
beruházást igényel. A létesítmény, technológia tervezése vízügyi tervező jogosultsággal ren-
delkezővel történhet, s a létesítési, kiviteli terveket az Észak- Magyarországi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel engedélyeztetni kell.   
A vízminőségi jellemzőket az alábbi településeken kell a meghatározott határértékre változ-
tatni: 
2006.12.25-ig: Fáj, Hernádszentandrás. 
2009.12.25-ig: Abaújalpár, Abaújkér, Fulókércs, Alsógagy, Csenyéte, Forró 
 
I/2.4.) Mezőgazdaságban alkalmazott  kemikáliák káros hatásainak megszüntetésére 
javaslat 
 

 A trágya és műtrágya tárolást, felhasználást környezetvédelmi szempontból biztonsá-
gosan kell végezni, azaz  a 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. 

 Növényvédőszert valamint csomagolási hulladékait csak zárt raktárban szabad tárolni. 
A növényvédőszeres göngyölegek, szermaradványok ártalmatlanításáról gondoskodni 
kell. 
A térség területe és a megvizsgált környezeti elemek ( talaj, felszíni víz, felszín alatti 
víz, levegő) állapota a biogazdálkodás elterjedésének kedvez. A biotermékek előállítá-
sánál tilos növényvédőszereket használni, ennek bizonyítására a talajvizek monitoro-
zását el kellene végezni  a leggyakrabban használt növényvédőszer hatóanyagokra. A 
mintavételi helyeket a biotermesztést folytató területek közelében kell kijelölni, s 
évente egyszer a július végi időszakban mintát venni. 
 
 
 

I/2.5.) Szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos javaslatok 
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 Helyi rendelettel  szabályozni kell a hulladékkezelést.  A közszolgáltatás megszerve-
zése törvényi előírás, ahol nem rendelkeznek ezzel, mielőbb meg kell alkotni.   

 A településen működő vállalkozások figyelmét fel kell hívni a hatályos környezetvé-
delmi rendeletekre, mert a beérkezett adatlapokon látható, hogy sokan nem teljesítet-
ték pl.: a hulladék bejelentési kötelezettségüket.  Az Abaúji Területfejlesztési Önkor-
mányzati Szövetség szervezésében környezetvédelmi jogsegélyszolgálatot javaslunk 
létrehozni, mely vállalná, hogy a térségben lévő problémák megoldásához jogi útmu-
tatást ad. 

 Hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni azokon a településeken, ahol még nem ren-
delkeznek ezzel. A csomagolási hulladék hasznosításra vonatkozó törvényi előírás, 
valamint a lerakók szerves anyag tartamára vonatkozó előírások miatt  be kell vezetni 
a  szelektív hulladék gyűjtést ( legalább a papír, fém, műanyag, üveg szelektív gyűjté-
sére). A gyűjtést ki kell terjeszteni a lakossági, intézményi körben keletkező veszélyes 
hulladékokra is (pl.: szárazelemek, elektronikai berendezések, növényvédőszeres gön-
gyölegek), amelyek eddig a települési szilárd hulladékhoz kerültek.   Ezek kis meny-
nyiségben, de rendszeresen keletkeznek. A begyűjtést veszélyes hulladékgyűjtő  kör-
járattal (pl.: havi egy alkalommal) lehetne megoldani a térségben.   

 Az illegális szemétlerakást, települési folyékonyhulladék leürítést végzők a jogsza-
bályok szerint szankcionálhatók: szabálysértési eljárás keretében pénzbírsággal, vagy 
hulladékbírság kiszabásával sújtsák az eljáró hatóságok ( jegyző, Észak- Magyaror-
szági Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség), egyes helyeken 
ez vezet az illegális hulladéklerakás megszüntetéséhez. 

 A Lanfill program keretében felmért hulladéklerakók  felülvizsgálatát el kell végezni a 
jogszabályok szerint (valószínű erre kötelezést fognak az önkormányzatok kapni). A 
felülvizsgálat alapján  elkészíthető a lerakó lezárására vonatkozó terv, amely megva-
lósításával a környezeti kockázat lecsökken. A felülvizsgálati dokumentációt valamint 
a lezárási tervet a környezetvédelmi hatósághoz engedélyezésre be kell nyújtani.  A 
kis kockázatú lerakókat nagy valószínűséggel csak rekultiválni, befedni szükséges, 
mely nagyságrendekkel kisebb ráfordítást igényel. Ez esetében is az Észak-
Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jóvá-
hagyó határozata szükséges. A felülvizsgálatot és tervek készítését csak arra jogosult 
szakember végezheti. 
 

 
 
 
 
I/2.6.) Levegőtisztaságvédelemmel kapcsolatos javaslatok:  
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Szállópor:  
 
A terület szállópor koncentrációjának rendzseres monitoringozását javasoljuk. Ehhez javasol-
juk legalább két db monitoring állomás telepítését a magyarországi oldalon Szemre, illetve 
Encs területén, vagy egy mozgó monitoring állomás beszerzését és üzemeltetését.  
 
A monitor állomás által az alábbi komponensek mérését javasoljuk: szállópor PM 10 frakció-
ja, NOx, CO, SO2, total szállpor, nehézfémek ( kobalt, ólom, cink, kadmium, szelén, króm, 
vas, mangán)   
 
Ülepedő por:  
 
Tekintettel a fenti légszennyezettségi adatokra, a jelenleg is üzemelő Kanyapta menti kistér-
ségi monitoring rendszert a magyarországi területek monitoringozásával is. Ennek során ki 
kell alakítani és folyamatosan üzemeltetni kell egy ülepedő por mérő hálózatot,  
 
Ülepedő por mérésre javasolt területek:  
 
Szemere,  
Szalaszend, 
Encs,  
Kány, 
Hernádpetri, 
Garadna   
 
 Az ülepedő por tömegének mérése mellett javasoljuk a pormionták elemzését az alábbi kom-
ponensekre:  
 
Vas, Mangán, ólom, kobalt, króm, kadmium, cink, szelén,  
 
1.2.7 ) Kassai Vasmű: 
 
A kassai vasmű vezetése  számára nem írhatunk elő kötelezettségeket, azonban az általuk 
közzétett környezeti kibocsátásokra vonatkozó adatokon túli továbbiadatok megismerése irán-
ti igényt lehet jelezni feléjük. A vas és acélgyártásra vonatkozó kibocsátásokat a BAT refe-
rendum teljes mértékben bemutatja, s ezeket, mint Európai Uniós normákat a Vasmű vezetése 
is biztosan jól ismeri.  Amennyiben a Vasmű nem rendelkezik a megfelelő műszerekkel az 
emissziók mérésére, úgy a térség önkormányzatainak támogatásával, vagy közös projekt kere-
tében meg kellene oldani ezen eszközök bezserzését. Az így nyert adatoknak az érintett terü-
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letek önkormányzatai számára történő hozzáférhetőséghez a szükséges informatikai rendszert 
ki kellene építeni.    
 
 
 
II. A megvalósítandó létesítmények létrehozásához szükséges dokumentáció 
meghatározása:  
 
II/1. vízminőségvédelem:  
 

 A települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetése, a szennyvizek biológiai 
szennyvíztisztítása illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezése: léte-
sítési tervek készítése. 

 Talajvíz monitorrendszer kiépítése, működtetése: a monitorozásra használandó már 
meglévő talajvizes kutak kiválasztása, amennyiben szükséges új kút létesítése: ehhez 
létesítési engedélyt kell beszerezni, tervdokumentáció alapján. Mintavételek gyakori-
ságának, vizsgálandó komponenseknek lehatárolása, akkreditált laboratóriummal a 
mintaelemzésekre szerződés megkötése. 

 Patakokat ért szennyezések monitorozása, mintavételek helyének, gyakoriságának, 
vizsgálandó komponenseknek lehatárolása, akkreditált laboratóriummal a mintaelem-
zésekre szerződés megkötése. 

 Ivóvíz tisztítási technológia megváltoztatása: berendezések, technológiai beszerzése, 
vízkezelés engedélyeztetése, mindehhez tervrajz készítése. 

 A Lanfill program keretében felmért hulladéklerakók felülvizsgálati dokumentációjá-
nak elkészítése. A lerakó lezárására vonatkozó terv készítése, jóváhagyása. 

 
A javaslatok egy része nem vagy csak kis anyagi ráfordítással jár, nem szükséges létesítmény 
megvalósítása vagy dokumentáció készítése. A következőkben ezeket felsoroljuk fel: 
- A gócpontok részletes megismerése miatt a folytatott tevékenységeket felmérése, esetleg 
előforduló hiányosságnál a  jegyzői hatáskör gyakorlása. 
- Állattartók felszólítása a helyes trágyatárolás, kiszórás érdekében (jegyzői hatáskör gyakor-
lása). 
- A lakosság környezettudatos nevelése, szemléletformálása 
- A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltató kijelölése ott, ahol ez még nem tör-
tént meg (jegyzői hatáskör gyakorlása) 
II/2.  Hulladékgazdálkodás:  
 
- Helyi rendelet megalkotása a települési szilárd és folyékony hulladék hulladékkezelésről  
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- Hulladékgazdálkodási tervet készítése, ahol még nem készült el (jegyzői hatáskör gyakorlá-
sa) 
- A monitoring rendszerek kiépítéséhez, működtetéséhez, az adatok értékeléséhez környezet-
védelmi szakember(ek) bevonására van szükség. A mért eredményeket, azokból levont követ-
keztetéseket az önkormányzatokkal ismertetni kell. A környezeti állapot jellemzőinek ismere-
tében születhetnek döntések arról, hogy milyen beruházások, fejlesztések szülessenek a tér-
ségben. Az eredmények felhasználhatók a biotermékek eladásánál is.  A negatív állapotot 
tükröző értékek pedig arra hívják fel a figyelmet, hogy  a területen folytatott vagy a környék-
beli tevékenységek  folytatásánál környezetvédelmi problémák vannak, s ezek megszüntetésé-
re gyorsan lehet intézkedéseket hozni. 
- Környezetvédelmi jogsegélyszolgálat létrehozása. Sok esetben a problémák megoldása azért 
húzódik, vagy nem történik meg, mert az embereknek nincs elég környezetvédelmi és jogsza-
bályi ismeretük, nem tudják, hogyan bonyolítsanak le pl.: egy - egy engedély beszerzést, mi-
lyen környezetvédelmi előírások vannak egy – egy létesítménynél, stb. Visszatartó erő az is, 
hogy nem mernek a környezetvédelmi vagy más hatósághoz fordulni, mert hátha büntetést 
kapnak. Ezzel a „karitatív jogsegélyszolgálattal” elérhető lenne, hogy a térségben lévő ön-
kormányzatok, gazdálkodók környezetvédelmi problémáik megoldásához segítséget kapja-
nak. Azonban nem várható el, hogy a megoldást teljes mértékben kidolgozza. 
 
 
II/3. Levegőtisztaságvédelem  
 
Gázszennyezők monitoring rendszere:  
 
A konkrét mérőműszerek műszaki paramétereit az utolsó fejezetben megadott szállítói ajánla-
tokban szerepletetjük. 
 
 
Szállópor:  
 
A terület szállópor koncentrációjának rendzseres monitoringozását javasoljuk. Ehhez javasol-
juk legalább két db monitoring állomás telepítését a magyarországi oldalon Szemre, illetve 
Encs területén, vagy egy mozgó monitoring állomás beszerzését és üzemeltetését.  
 
A monitor állomás által az alábbi komponensek mérését javasoljuk: szállópor PM 10 frakció-
ja, NOx, CO, SO2, total szállpor, nehézfémek ( kobalt, ólom, cink, kadmium, szelén, króm, 
vas, mangán)   
A konkrét mérőműszerek műszaki paramétereit az utolsó fejezetben megadott szállítói ajánla-
tokban szerepletetjük. 
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Ülepedő por:  
 
Tekintettel a fenti légszennyezettségi adatokra, a jelenleg is üzemelő Kanyapta menti kistér-
ségi monitoring rendszert a magyarországi területek monitoringozásával is. Ennek során ki 
kell alakítani és folyamatosan üzemeltetni kell egy ülepedő por mérő hálózatot,  
 
Ülepedő por mérésre javasolt területek:  
 
Szemere,  
Szalaszend, 
Encs,  
Kány, 
Hernádpetri, 
Garadna   
 
 Az ülepedő por tömegének mérése mellett javasoljuk a pormionták elemzését az alábbi kom-
ponensekre:  
 
Vas, Mangán, ólom, kobalt, króm, kadmium, cink, szelén,  
 
A konkrét mérőműszerek műszaki paramétereit az utolsó fejezetben megadott szállítói ajánla-
tokban szerepletetjük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. A létesítmények megvalósításához szükséges területek tulajdonviszo-
nyának rendezési feltétel rendszere 
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A levegő talaj és víz monitorozások elvégzéséhez szükséges létesítményeket lehetőleg ön-
kormányzati területeken kell létrehozni. Ebben az esetben nem szükséges a létesítmények 
megépítéséhez szükséges területek kisajátítása. Abban az esetben, ha ezeket a monitorozáso-
kat erre kialakított mérő kocsikban oldják meg, terület igény nem léphet fel.  
 
 
A természet állapotával kapcsolatos tulajdonviszonyok.  
 
A védetté nyilvánítások esetében minden alkalommal helyrajzi számok felsorolásával  meg 
kell nevezni azokat a területeket, amelyekre a védelem kiterjed. Ennek szükségességét a 
TERMÉSZETVÉDELMI TÖRVÉNY  (1996 évi LIII tv.) is előírja. Ha országos védettségről 
van szó, a  védetté nyilvánítást előkészítő országos szerv, a Nemzeti Park Igazgatóság végzi 
el az érintett helyrajzi számok egyeztetését az illetékes földhivatalokban. Helyi védelem ese-
tében ez a védettséget kimondó önkormányzat feladata.  
 
A Csereháti Tájvédelmi Körzet esetében az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a védetté 
nyilvánítási javaslatban (készült 2003-ban) állította össze ezt az anyagot.  Tájékoztató jelleg-
gel az Encsi Kistérség települései esetében ezek a következők: 
 
A település teljes külterületét és zártkertjét érinti: Büttös, Kány, Krasznokvajda, Pamlény, 
Perecse, és Szászfa községekben.  
 
Csenyéten: 02, 041, 042/1,  042/3-4, 043-048, 049/1, 049/4-6, 050-056, 057/1-3, 058/1-2 
Felsőgagyban: 015/2-6, 016/20, 021/1, 021/3-4, 022, 023/23, 024/1-2, 025-027, 028/2-6, 
029/1-2, 030-032, 033/3-6, 034-043 
Litkán: 04/3-4, 012/1-2, 013/1, 013/3-4, 015, 016/3, 016/5-7, 017, 018/2-4, 019/4-13, 022-
026, 027/2-2, 029, 030, 032, 033, 034/1-2, 035, 036, 037/1-2, 038, 039/1-2, 040, 041, 054, 
057-067, 069-072, 073/1-2. 
Szemerén: 041/2, 042-043, 044/1-3, 046, 047/1-2, 051, 053/2-3, 053/5-8, 053/11-13, 054, 
055/2, 056, 057/1-2, 058-066, 067/1-13, 068, 069/1, 069/3, 069/8-9, 070, 073/1-2, 074, 075/1-
2, 076-081, 082/1-16, 083, 084/1-13, 085, 086/1-2, 087/1-2, 088/1-2, 089/2-7, 089/9-10, 090, 
092, 093, 094/1-2,  095, 097/1, 099/2, 0100-0110, 0112, 0113, 0114/1, 0114/3-4, 0116-0121, 
0122/1-2, 0122/1-2, 0123, 012461-2, 0125, 0126/1-2, 0127-0133, 013562, 0138/1-3, 0129/1-
7, 0140-0145, 0146/1-3 
 
A tervezett Hernád-Zöldfolyosó Tájvédelmi Körzet helyrajzi számai ugyancsak fellelhetők 
a védetté nyilvánítási javaslatban.   Ez a tájvédelmi körzet előreláthatólag a Hernád folyó 
mentén fellelhető ártári erőket, erdőfoltokat, gyepeket és gyepfoltokat foglalja magába. Ré-
szei lesznek a tájvédelmi közzetnek a Hernád völgy folyótól távolabbi gyepfoltjai, a Csíkos 
patak és természetközeli kisérő területei, valamint a Szerencsi dombvidék Hernád felé eső 
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meredek domboldalai, egészen a szántóföldi művelésű plató határáig. A helyrajzi számok 
pontos listájáról az illetékes Nemzeti Park Igazgatóságokon tudnak tájékoztatást adni.  
 
A két tervezett tájvédelmi körzet létrejötte, és pontos lehatárolása a védetté nyilvánító ország-
gyűlési határozat nyomán lesz véglegesnek tekinthető. Addig az ezzel kapcsolatos tulajdonvi-
szony adatok is csak tájékoztató jellegűek. Bármilyen formájú védetté nyilvánítás előtt a ter-
mészetvédelmi törvény az érintett terület tulajdonosának fellebbezési lehetőséget biztosít a 
védelem kimondása előtt. Emiatt a védetté nyilvánítási eljárások előkészítéséről, és annak 
mibenlétéről  a tulajdonosokat megfeleélő időben  értesíteni kell.  
 
A védettség kimondása után viszont a területek tulajdonosainak, függetlenül attól, hogy ezek 
önkormányzatok, cégek, vagy magánszemélyek be kell tartani a kezelési tervek előírásait, 
melyek a védett élővilágnak, azok társulásainak, és/vagy  a védett geológiai értékek fennma-
radására irányulnak. A természetvédelmi törvény (jelenleg) lehetőséget biztosít a nemzeti 
parkok számára a természetvédelmi szempontok miatt értékes földterületek felvásárlására, és 
az ott folyó gazdálkodási tevékenység esetleges korlátozására. Ugyanakkor, az emiatt kelet-
kező veszteségek kompenzálására is lehetőség nyílik.  
 
A Nemzeti Agrár Környezetvédelmi Program az érzékeny természeti területeken 
(Environmentally Sensitive Areas = ESA) pályázati lehetőségeket biztosít a természetbarát, 
többnyire extenzív gazdálkodási módok folytatására. Ilyen ESA mintaterület van az Encsi 
Kistérség Rakaca patakvidéki területeinek néhány településén is.  
 
Magyarországon a természetvédelmi törvény ex-lege védelmet biztosít minden lápterületnek, 
forrásnak, kunhalomnak és földvárnak, barlangnak és szikes tónak. Láp, kunhalom, föld-
vár és forrás az Encsi Kistérség területén is van.  A környezetvédelmi miniszter 13/2001. (V. 
9.) KöM rendeletében 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 – fokozottan védett barlangot az Encsi kistérség 
területén nem említ.  
 
Az ex-lege védett lápok jegyzékét a  8005/2001 (MK 156) KöM tájékoztató sorolja fel.   Or-
szágos védettséget kaptak a kistérségben a következő települések határában fellelhető lápterü-
letek: Büttös, Csobád, Detek, Ináncs, Kány  Litka,  Pamlény, Szalaszend, Szászfa, Szemere. 
Az idézett KöM tájékoztató ezeket helyrajzi szám szerint felsorolja. A kunhalmok, földvárak, 
források listája még nem készült el.  A tulajdonosokat a Nemzeti Park Igazgatóságok értesítik 
a  müvelés korlátozásairól illetve a kompenzálássi lehetőségekről.  
 
Az agrár-környezetgazdálkodással és a lehetséges kompenzációkkal kapcsolatos  legutóbbi 
rendelet a  „150 /2004. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a köz-
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ponti költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Ga-
rancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatá-
sok igénybevételének részletes szabályairól” szóló rendelet.  
 
Az elmúlt hetekben vált ismertté a NATURA 2000 területek listája a Magyar Közlönyben  
(2005/80. szám II. Kötet)  KVVM miniszteri közlemény formájában.  A KVVM tájékoztató 
részletesen, helyrajzi szám megjelőlésével sorolja fel a „különleges madárvédelmi területek” 
és a különleges természetmegőrzési területek” listáját. A gazdálkodást érintő szabályozásokat 
és a támogatási rendszer kidolgozását  a KVVM 2007-re igéri. Ez az Encsi Kistérség  terüle-
tén  különleges madárvédelmi terület terület van Abaújalpár, Abaújkér, Csobád, Encs, For-
ró, Garadna, Hernádbűd, Hernádszentandrás, Hernádvécse, Ináncs, Méra és Novajidrány köz-
igazgatási területén. Különleges  természetmegőrzési terület  van Abaújkér, Büttös, 
Csenyéte, Csobád, Encs, Felsőgagy, Forró, Garadna, Hernádbűd, Hernádszentandrás, 
Hernádvécse, Ináncs, Kány, Krasznokvajda, Litka, Pere, Perecse, Szászfa és Szemere határá-
ban. 
 
A helyi védelem esetén ugyancsak szükség van a védett területek pontos lehatárolására. A 
jelenlegi állapot felmérés során ilyen helyrajzi szám lista nem készült. Ezek elkészítése a he-
lyi védelem kimondásának eljárása során szükségessé válik.  
 
A most készült tanulmányok természetvédelem fejezeteinek  szerzője a Cserehát és a Hernád 
völgy védett növényeinek egy részére a pontos előfordulás EOV koordinátáit viszont ismeri, 
és szükség esetén rendelkezésre bocsájtja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. A megvalósításhoz szükséges forráskutatás feltárása:  
 
IV/ 1. Pályázatok 
 
IV.1/1. LIFE 
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A LIFE vagy más néven The Financial Instrument for the Environment (környezetvédelmi 
pénzügyi eszköz) 1992-ben indult. Vezető rangú az Európai Közösség környezetvédelmi 
irányelveiben. 
A LIFE pénzeszközökkel támogatja azon környezetvédelmi kezdeményezéseket, melyeket az 
Európai Unión belül, a Földközi- és a Balti-tengerekkel határos országokban, valamint azon 
uniós tagország-jelölt országokban foganatosítanak, amelyek a programban való részvétel 
mellett döntenek. 
1992-1995 között 400 millió eurós összeget helyeztek ki, 1996 és 1999 között további 450 
milliót, a legutóbbi fázisban pedig (2000-2004) hozzávetőlegesen 640 millió euró állt rendel-
kezésre, ezt azonban kiterjesztették a 2005-2006-os évekre egy 317 milliós kerettel. 
A LIFE hozzájárul az Európai Közösség környezetvédelmi törvényhozás és politika végrehaj-
tásához, fejlesztéséhez és bővítéséhez, valamint ezen környezetvédelmi törekvések más meg-
lévő EU irányelvekbe való beépítéséhez. Ezen túlmenően az EU-ban felmerülő környezeti 
problémák leküzdésére kifejlesztett új megoldásokat támogatja. 
A részvétel minden természetes személy és EU-s jogi személy számára elérhető, ám a LIFE 
által finanszírozott projekteknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük: 

• a közösségi szinten létrejött prioritásoknak való megfelelés és hozzájárulás a fent leír-
takhoz, 

• legyen műszaki és pénzügyi hangzású résztvevők által javasolt, 
• rendelkezzen alkalmas műszaki tartalommal, beosztással és pénzügyi kerettel. 

Az Európai Unió Hivatalos Közlönyében a kiírás évente meghirdetésre kerül. Az előterjesz-
tést a tagállamokon keresztül küldik ki és a Közösség által kerül elbírálásra, amely a LIFE 
projektek végrehajtásának pénzügyi szabályozásáért és monitoringjáért felelős. 
 
További információ elérhető (angolul) az alábbi linken: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/life/index.htm 
 
A pályázatok benyújtása: 
A projektjavaslatokat a szabványos pályázati formanyomtatványokon kell benyújtani a LIFE 
projektért felelős nemzeti hatóság, azaz a KvVM számára. 
 
KvVM Fejlesztési Igazgatóság 
LIFE Iroda 
1012 Budapest, Mészáros utca 58/a 
Tel: (061) 224-9135 
Fax: (061) 224-9146 
 
A pályázati formanyomtatványok (információs csomag) letölthetők az Európai Bizottság we-
boldaláról is, az alábbi címen: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/index.htm 
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Aktuális kiírás itt érhető el: 
http://fi.kvvm.hu/bm/life/LIFE+palyazati+felhivas+2005 
 
 
IV.1/2 TETRA ALAPÍTVÁNY 
 
A Tetra Alapítvány célja a magyarországi környezetvédelem ügyének előmozdítása, az ipar a 
tudomány és a civil szféra együttműködésének erősítésén keresztül. Az Alapítvány munkájá-
ban résztvevő szakemberek egyetértenek abban, hogy a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet 
kell fordítani a környezettudatos magatartásra, a környezetkímélő, környezetbarát megoldá-
sok használatára és elterjesztésére. 
Mindezek érdekében a Tetra Alapítvány jelentős oktatási-szervezési tevékenységet kíván 
megvalósítani, vállalkozik a megjelölt témakörökben rendezvények, konferenciák szervezésé-
re, valamint kutatási pályázatok kiírására, támogatására.  
Az Alapítvány várja mindazon szervezetek támogatását, csatlakozását, akik már felismerték, 
hogy a vásárlóknak , fogyasztóknak nyújtott kiváló minőségű termékek, szolgáltatások mel-
lett a környezetvédelem támogatása is egyfajta beruházás, amelynek eredményei 
mindannyiunknak hasznosak.  
 
Az alapítvány címe: 2041 Budaörs Pf 200. 
telefon: 06-20-9341-823  
fax: 06-23-418-016  
email: iksz1@axelero.hu 
A TETRA pályázatai kiírásra kerülnek az alábbi internetcímen: 
http://www.tetraalap.hu/palyazat.html 
 
 
 
 
IV.1/3 KOHÉZIÓS ALAP 
 
 
A Kohéziós Alap a hatalmas ráfordításokat igénylő, hosszú távon megtérülő környezetvédel-
mi és infrastrukturális beruházások támogatásának legfontosabb eszköze. A Kohéziós Alap 
forrásait az EU kevésbé tehetős tagállamai számára különítették el. 
A környezetvédelmi Kohéziós Alap projektek kedvezményezettjei önkormányzatok, önkor-
mányzati társulások, önkormányzatok konzorciumai és állami szervek lehetnek, akik regioná-
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lis hulladék-gazdálkodási, szennyvízkezelési és tisztítási rendszerek megvalósítására pályáz-
hatnak. 
A projektek tartalmának meg kell felelniük az adott tervezési időszakra vonatkozó Kohéziós 
Alap keretstratégiában foglaltakkal, továbbá a támogatási igényeknek összhangba kell lenniük 
a KA pénzügyi előírásaival. 
Fontos tudni, hogy a projektek kialakítása nem a hagyományos pályázati úton, hanem a 
KvVM FI-vel egyeztetve és együttműködve történik. A keretstratégia ún. hosszú listáján 
szereplő projektek pályázati anyagai kerülnek technikai segítségnyújtás keretében vég-
leges kidolgozásra, majd a kormány nevében az Európai Bizottsághoz benyújtásra. 
 
A kedvezményezett a projekt haszonélvezője, elsősorban 
- a megvalósítás fizikai, műszaki vonatkozásainak kézben tartásáért, 
- a beszállítókkal való szerződések megkötéséért, 
- a teljesítések ellenőrzéséért és igazolásáért, 
- a projekt költségeinek megfelelő nyilvántartásáért és az önerő biztosításáért felelős. 
 
A Fejlesztési Igazgatóság a tervezési időszakban gondoskodik a projektek kialakításáról a 
Kohéziós Alap keretstratégia prioritásai, támogatási és kiválasztási kritériumai alapján. A 
Közreműködő Szervezet elemzi a projekt-javaslatokat a következő szempontoknak megfele-
lően: 

• a projekt javaslat minősége, 
• megfelelés a Kohéziós Alap keretstratégiának, a közösségi joganyagnak, valamint a 

vonatkozó magyar jogszabályoknak. 
 

 
IV.1/4 MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK 
 
GVOP-2005-1.2.1 - Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése 
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja (GVOP) 
keretében a GVOP Irányító Hatóság pályázatot hirdet az Ipari és innovációs infrastruktúra 
fejlesztése céljából. 
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program beruházás-ösztönzés prioritás üzleti infrast-
ruktúra fejlesztése intézkedés Ipari és innovációs infrastruktúra fejlesztése komponense alap-
ján a pályázat célja: 
 
"A" pályázati cél: 
A vállalkozások versenyképességének javítása, az ipar szerkezeti átalakulásának segítése a 
vállalatközi együttműködés javításával, a letelepült nagyvállalatoknak a magyar gazdaságba 
történő erőteljesebb integrációjával. Ennek eszközeként komplex, minőségi szolgáltatásokat 
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lehetővé tevő telephelyek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztések a befektetések technikai és 
szakmai feltételeinek jelentős javítása céljából, illetve az ipari növekedés fenntartása érdeké-
ben. 
Cél továbbá a meglévő létesítmények továbbfejlesztése oly módon, hogy alkalmasak legye-
nek a szolgáltatások struktúrájának és mennyiségének növelésére. 
 
"B" pályázati cél: 
A vállalkozások versenyképességének javítása, folyamatos megújítása céljából az ipari park-
ban, illetve azok vonzáskörzetében lévő vállalkozások számára nyújtott innovációs szolgálta-
tások létrehozása, ahhoz szükséges fejlesztések megvalósítása. Ezen belül cél elsősorban az, 
hogy létrejöjjenek innovációs központok, inkubátorházak, amelyek biztosítják az innovációs 
szolgáltatások, K+F, stb. - tevékenységek létrejöttét, létrehozzák működésük feltételeit. 
 
Pályázhatnak: 
"A" pályázati cél esetében: az "Ipari Park" címmel rendelkező szervezetek, nevezetesen 
helyi önkormányzatok, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi 
székhelyű jogi személyiségű gazdasági társaságok, valamint közhasznú társaságok,  
"B" pályázati cél esetében: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó 
belföldi székhelyű jogi személyiségű gazdasági társaságok, valamint közhasznú társaságok. 

A projekt elszámolható költségeinek összege meg kell hogy haladja: 
"A" pályázati cél esetében a 100 millió Ft-ot, 
"B" pályázati cél esetében az 50 millió Ft-ot. 
 
A pályázónak legalább a beruházás levonható áfa nélküli összköltségének 25%-át kitevő iga-
zolt saját forrással kell rendelkeznie. A beruházásnak alapesetben a megkezdéstől számított 2 
éven belül szakmailag és pénzügyileg is meg kell valósulnia, illetve az üzleti terv alapján 
számított hozzáadott értékből 7 éven belül meg kell térülnie. 
Az elnyerhető támogatás egyszeri, működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás, melynek összege legfeljebb 150 millió Ft. 
A pályázatokat a felhívásban és az útmutatóban leírt feltételek mellett 2005. március 1-jétől 
2005. december 31-ig folyamatosan lehet benyújtani. Az elbírálás várhatóan kéthavonta tör-
ténik. 

 

 

IV. 2. HITELEK 
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IV.2/1 ECONOVA Hitelprogram 
Ha Ön cége versenyképességének javítását, modernizációját vagy technológiai fejlesztését 
tervezi és kedvező finanszírozási forrást keres, az ECONOVA Hitelprogram a megfelelő vá-
lasztás vállalkozása számára. Az ECONOVA Hitelprogram kedvező finanszírozási lehetőség 
az új beruházásokhoz. 

Az ECONOVA Hitelprogram által finanszírozható területek:

• Telephely-létesítés, -korszerűsítés, -bővítés  

• Tárgyieszköz-beszerzés  

• Immateriális javak beszerzése 

A hitel megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. 

Az ECONOVA Hitelprogram főbb jellemzői:

• A hitel futamideje legalább 4 év, legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővel.  

• A hitel összege maximum 250 millió forint, mely a teljes beruházás költségének 75%-
a lehet.  

• A törlesztés előre meghatározott ütemezés szerint, egyenlő összegekben (negyedéven-
te/félévente) történik  

 
A hitelprogrammal kapcsolatos további információa Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársa-
ság információs vonalán a 06-40-555-555 és a 06-40-466-682 számokon lehetséges, vagy 
személyesen a Bank budapesti székházában (V. ker. Nádor u. 31.) vagy a megyei képviseleti 
irodákban. 
IV.2/2 Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 
Ha  ipari parkba, logisztikai központba vagy vállalkozási övezetbe szeretne betelepülni, és 
ehhez, valamint az ezzel kapcsolatos új beruházásokhoz keres finanszírozási forrást, akkor a 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram a megfelelő megoldás. A Regionális Vállal-
kozási Hitelprogram az újonnan alakult és a már működő kis- és középvállalkozásoknak is  
kedvező finanszírozási lehetőséget nyújt. 

A Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram által finanszírozható területek:

• Ipari parkokban megvalósuló beruházások finanszírozása  



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 

Megvalósíthatósági Tanulmány 2005    II. 
 
 
 
 

 
51 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

• Logisztikai központok és ipari parkok minőségi szolgáltatásainak fejlesztése  

• Vállalkozási övezetben megvalósuló beruházások finanszírozása 

A Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram főbb jellemzői:

• A vállalkozásnak mindössze 25%-os saját erővel szükséges rendelkeznie.  

• A hitel futamideje legfeljebb 10 év, maximum 3 év türelmi idővel.  

• A rendkívül kedvező kamatláb (a kamatláb a 3 hónapos EURIBOR értékének függvé-
nye) régiónként eltérő. A differenciált kamatláb szempontjából a beruházás helye 
irányadó.  

• A hitel összege minimum 5 millió, maximum 600 millió forint lehet.  

• A törlesztés előre meghatározott ütemezés szerint történik(negyedévente/félévente). 

A hitelprogrammal kapcsolatos további információ a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársa-
ság információs vonalán a 06-40-555-555 és a 06-40-466-682 számon, vagy személyesen a 
Bank budapesti székházában (V. ker. Nádor u. 31.) vagy a megyei képviseleti irodákban. 

 
IV.2/3 Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram 
A Hitelprogram célja a KKV szektor versenyképességének növelését szolgáló modernizációs, 
technológiafejlesztéssel kapcsolatos beruházások finanszírozása. A program keretében a piaci 
kamatnál lényegesen alacsonyabb kamatlábak mellett lehet fejlesztési forrásokhoz jutni.  

Kedvezményes finanszírozás fejlesztésekhez: 
- kis- és középvállalkozásoknak, 
- hosszú futamidőre, 
- kedvezményes kamatozással, 
- 10-től 500 millió forintig! 

Az Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram kiemelten finanszí-
rozható területei: 

 
- Energiaracionalizálást eredményező technológiai fejlesztés, 
- Kapacitáskihasználtságot javító fejlesztés, 
- Információs-kommunikációs technológiai fejlesztések, 
- Hozzáadott értéket növelő és termelési hatékonyságot javító fejlesztés, 
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- Közvetett (pl.: csomagolástechnika) és közvetlen termelési infrastruktúrafejlesztés, 
- Környezeti károk kiküszöbölését célzó technológiai fejlesztés, 
- Termékek feldolgozottsági szintjét növelő fejlesztés, 
- Az EU környezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előírásainak történő megfelelést elő-
segítő fejlesztés, 
- Beszállítói kapcsolatok erősítése a gyártástechnológiai feltételek korszerűsítésével, hálóza-
tok kialakításával, 
- Munkahelyteremtést elősegítő fejlesztések. 

Az Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram főbb jellemzői: 

 
- A vállalatnak mindössze 25%-os saját erővel kell rendelkeznie.  
- A hitel futamideje legalább 4 év, legfeljebb 15 év, 2 év türelmi idővel.  
- Rendkívül kedvező kamatozás piaci kamat alatti szinten. Legfeljebb 6-7%/év (3 havi 
EURIBOR+4%/év). (A kamatláb a 3 hónapos EURIBOR függvénye.) 
- A hitel összege minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint lehet. 
- A törlesztés előre meghatározott ütemezés szerint egyenlő összegekben történik (negyed-
évente/félévente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
IV.3. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
 
IV.3/1 KIOP TÁMOGATÁSOK 
A 2004-2006 évben - az Európai Unióhoz (EU) való csatlakozásunkból adódóan - lehetőség 
nyílik olyan környezetvédelmi és energetikai pályázatok kiírására, amelyekhez jelentős anya-
gi támogatást nyújt az EU ún. Strukturális Alapjai közül az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap.  

A támogatásokat lehetővé tevő stratégiai keret a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), melynek 
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Programja (KIOP) a környezetvédelem és köz-
lekedés prioritások keretében támogat fejlesztéseket. 
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A környezetvédelmi prioritás hét intézkedése közül ötből kerülnek pályázatok kiírásra:  

-a vízminőség javítása: ivóvízminőség javítása, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás (két 
pályázat),  
-azállati hulladék kezelése,  
-az egészségügyi és építési-bontási hulladék kezelése,  
-a környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelme érdekében,  
- az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése. 

A KIOP keretében a környezetvédelem prioritás támogatására, a 2004-2006-os programozási 
időszakban 28.196 millió Ft áll rendelkezésre a pályázatok támogatása céljából. Az öt kör-
nyezetvédelmi pályázatra összesen mintegy 6,6 Mrd Ft, az energetikai pályázatra 1,2 Mrd Ft 
támogatás fordítható 2004-ben.  

A KIOP további két környezetvédelmi intézkedése, illetve a közlekedési infrastruktúrát érintő 
fejlesztések központi projekteket érintenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV.3/2 NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATAI 
 
Pályázati kód: KIOP-2004-1.2.0.F 
Támogatás megneve-
zése: Állati hulladék kezelését célzó beruházások megvalósítása 

Intézkedés neve: 
NFT    Állati hulladék kezelése 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás elnyeré-
sének módja: 

Pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
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Forrás összege: 3 191 000 000.- HUF      
Megjelenés dátuma: 2004-01-29 
Beadási határidő: 2006-08-31 folyamatos 
Elérhetőség: http://www.gkm.gov.hu/felsomenu/palyazatok/eutenders/kiop_2005/kiop_2004_120.html

Támogatás célja: Az állati hulladék gyűjtésére és feldolgozására szolgáló átfogó, komplex regionális rendszerek kialakí-
tása, a többi hulladéktól való elkülönített gyűjtési, begyűjtési, kezelési, ezen belül hasznosítási rend-
szerének kiépítése, illetve ezek létrehozási feltételeinek megteremtése 

Kedvezményezettek 
köre: 

Önkormányzatok, önkormányzati társulások és többségi állami/önkormányzati tulajdonban lévő közcé-
lú feladatot ellátó szervezetek
2005. május 3-tól: A pályázók köre kibővült a nem állami tulajdonú gazdasági társaságokkal 

Támogatási feltéte-
lek: 

A pályázati feltételei 2005. május 3-tól az alábbiak szerint változnak meg: 
- A pályázók köre kibővül a nem állami tulajdonú gazdasági társaságokkal 
- A támogatási összeg alsó határa 30 millió Forintra csökken. 
- A takarmány-alapanyag előállításhoz kapcsolódó beruházásokat a továbbiakban nem támogatjuk.
 
 
Támogatható tevékenységek 
a, Dögkutak és dögtemetők felszámolása, valamint rekultiválása vagy átalakítása állati eredetű hulla-
dék térségi szintű kezelésének céljára.
(2005. december 31-ig az állati eredetű hulladék dögkutakba és dögtemetőkbe történő elhelyezését 
meg kell szüntetni.)
b, A térségi szintű állati eredetű hulladék kezelő telepek fejlesztése és kialakítása.
A térségi állati eredetű hulladék kezelő telepekhez kapcsolódó állati eredetű hulladék begyűjtésének és 
előkezelésének fejlesztése és kialakítása. 
 
Egy hulladékgazdálkodási projekt több támogatott célt is tartalmazhat. 

Támogatás mérté-
ke(%): 50 

Támogatás minimum 
összege: 30 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 300 000 000.- HUF
Éven túli kötelezettség vállalható a következő évek terhére is, mivel a 2004-2006 közötti időszakban a 
komponensre összesen 3256 millió Ft áll rendelkezésre.;  

Támogatható projek-
tek száma (min.-
max.): 

4 - 8  

Kiíró szervezet: Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Címe: 1051 BUDAPEST, Vigadó utca 6.
Tel.: (01) 235-4500 
Honlap: www.gkm.hu 

Közreműködő szer-
vezet 
(információ, adat-
lap): 

Neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1011 BUDAPEST, Fő u. 44-50.
Tel.: ( 1) 224-9114 
Honlap: www.kvvm.hu
E-mail: kiop@mail.kvvm.hu 
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Pályázati 
kód: 2004-1.7.0.F 

Támogatás 
megneve-
zése: 

Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése 

Intézkedés 
neve: NFT    Az energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése 
Támogatás 
formája: 

vissza nem térítendő 

Támogatás 
elnyerésé-
nek mód-
ja: 

Pályázat 

Forrás 
megneve-
zése: 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás 
összege: 4 400 000 000.- HUF      

Megjele-
nés dátu-
ma: 

2004-01-29 

Beadási 
határidő: 2006-01-31  

Elérhető-
ség: http://www.gkm.hu/dokk/main/menu/palyazatok/aktualis_palyazatok/kiop_paly_menu/felhivas_kiop2004_170.html

Támogatás 
célja: 

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program Környezetvédelem prioritás Energiagazdálkodás környe-
zetbarát fejlesztése intézkedés Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése és az Energiahatékonyság 
növelése komponense alapján a pályázat célja:
- A hazai megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, széndioxid kibocsátás csökkentés, ezáltal a vidéki 
régiók gazdasági fejlődésének előmozdítása különös tekintettel a villamos energia megújuló energiaforrásokból való 
előállításának növelésére. 
- A tudatos és ésszerű energiafelhasználás elősegítése az energiahatékonyság növelése és a légszennyező kibocsá-
tások csökkentése. 

Kedvez-
ményezet-
tek köre: 

- Központi költségvetési szerv és intézményei, helyi önkormányzati szerv és intézményei, közhasznú társaságok, 
önkormányzati, illetve állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok, szövetségek, egyházak, köz-
testületek, egyesületek és belőlük alakult non-profit konzorciumok;
- kis- és középvállalkozások. 

Támogatá-
si feltéte-
lek: 

Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek:
 
- Az energiahatékonyság növelést szolgáló beruházásoknál energiahordozó-cserék csak abban az esetben támogat-
hatók, ha az energiahordozó-csere olyan mértékű konkrét energiahordozó-megtakarítással párosul, melynek gaz-
dasági haszna (az energiamegtakarítás forint értéke, és nem az energiahordozók árkülönbözete adta költségmeg-
takarítás!) az egyéb figyelembe vehető költségmegtakarításokkal együtt teljesíti a pályázati felhívás gazdaságossági 
kritériumait. Megújuló energiaforrás hasznosításokra nem vonatkozik.
 
- Az energiahatékonyság növelést szolgáló beruházásoknál pályázatot benyújtani meglévő állapot energiatakaré-
kosságot eredményező korszerűsítésének a céljából lehet (új építésekkel, bővítésekkel ebben a konstrukcióban nem 
lehetséges pályázni). Ez a megkötés a megújuló energiaforrás hasznosításokra nem vonatkozik.
 
- A támogatás olyan energiaracionalizálási beruházások finanszírozásához használható fel, amelyek megvalósítása 
eredményeként egyértelműen (mérhető módon) igazolható energiahordozó-megtakarítás, és ezáltal számszerűsít-
hető környezetvédelmi eredmények jelentkeznek.

55 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 

Megvalósíthatósági Tanulmány 2005    II. 
 
 
 
 

 
56 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
- A támogatás csak azokra a beruházásokra nyújtható, amelyek az energiapolitikai és a környezetpolitikai célkitűzé-
sekkel összhangban vannak, műszakilag megvalósíthatók, energetikai hatékonyságuk megfelelő, a korszerűség 
követelményeit kielégítik, továbbá megfelelnek az érvényben lévő biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírá-
soknak.  
 
- Az energiatakarékossági célú fejlesztés eredményeként elért összes költségmegtakarításból az energiaköltség-
megtakarítás arányaiban legalább 50%-ot képviseljen.
 
- Energiahatékonyság javítási pályázatok pályázóinak számítással igazolniuk kell, hogy a beruházás gazdaságos, 
azaz a mérőszámként használt belső megtérülési ráta eléri a pályázat beadása évében január 1-jén érvényes jegy-
banki alapkamat 0,5-szeresét.(2004-ben a január 1-jén érvényes jegybanki alapkamat 12,5 %.) 
 
- Megújuló energiaforrás hasznosítás esetén a pályázat gazdaságossági mérőszámot nem ír elő, de a gazdaságos-
sági mutatók az értékelés pontszámainál figyelembe vételre kerülnek.
 
- A beruházást a támogatási szerződés megkötését követő 2 éven belül meg kell valósítani.
 
- A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően 
a szerződésben rögzített befejezési határidőtől kezdődően öt évig folyamatosan fenntartja és működteti.
 
- Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül átdolgozás után ismételten 
beadható. Műszaki, pénzügyi szempontból összefüggő tartalmú beruházások 1 projektnek tekintendők. A Projekt 
Kiválasztási Bizottság nem támogatja - a magas támogatási összegre tekintettel - az összetartozó energetikai rend-
szerek több pályázatra való szétbontását, egy megvalósítási helyszín esetében, több technológia együttes alkalma-
zása is egy projektnek számít.
 
Saját beruházások esetében, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi önkormányzati szerv és intézmé-
nyei, közhasznú társaságok, önkormányzati, vagy állami többségi tulajdonú gazdasági társaságok, alapítványok, 
szövetségek, egyházak, köztestületek, egyesületek, és belőlük alakult non-profit konzorciumok.
 
1. Megújuló energiát termelő berendezések működtetéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítását, átalakítását célzó 
kapacitások létrehozásának támogatása (faapríték készítő rendszerek, pellet készítő rendszerek, bálázó berendezé-
sek, növényolajprések telepítése), melynek támogatási mértéke a projekt teljes elszámolható költségének maxi-
mum 40%-a.
 
2. Megújuló energiaforrás hasznosításra alapuló beruházások létrejöttének elősegítése: 
 
a. Biomassza alapú beruházás a projekt teljes elszámolható költségének maximum 50%-át kaphatja támogatás-
ként, 
 
b. Geotermális energiahasznosítás a projekt teljes elszámolható költségének maximum 40%-át kaphatja támoga-
tásként, 
 
c. Napkollektoros rendszerek kialakítása a projekt teljes elszámolható költségének maximum 40%-át kaphatja 
támogatásként, 
 
d. Szélerőművek telepítése a projekt teljes elszámolható költségének maximum 25%-át kaphatja támogatásként,
 
e. Fotovoltaikus berendezések telepítése esetén a projekt teljes elszámolható költségének maximum 45%-át kap-
hatja támogatásként,
 
f. Kisteljesítményű vízerőművek telepítése (5 MW-ig) a projekt teljes elszámolható költségének maximum 35%-át 
kaphatja támogatásként.
 
3. Közösségi szintű beruházások: kis települések távfűtőrendszerének kialakítása biomassza, vagy geotermia hasz-
nosítására; depónia-gáz hasznosítása. Ezek támogatási mértéke a projekt teljes elszámolható költségének maxi-
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mum 60%-a. 
 
4. Önkormányzati energiahatékonysági fejlesztések támogatása: épületek, intézmények energetikai korszerűsítése, 
távhőellátás korszerűsítése; ko-generáció alkalmazása. Ezek támogatási mértéke a projekt teljes elszámolható 
költségének maximum 40%-a. 
 
Kis- és középvállalkozások esetében: 
 
1. Megújuló energiát termelő berendezések működtetéséhez szükséges tüzelőanyag biztosítását, átalakítását célzó 
kapacitások létrehozásának támogatása (fa-apríték készítő rendszerek, pellet készítő rendszerek, bálázó berende-
zések, növény olajprések telepítésére). Ezek támogatási mértéke a projekt teljes elszámolható költségének maxi-
mum 30%-a.
 
2. Megújuló energiaforrás hasznosításra alapuló beruházások létrejöttének elősegítése: 
 
a. Biomassza alapú beruházás a projekt teljes elszámolható költségének maximum 40%-át kaphatja támogatás-
ként, 
 
b. Geotermális energiahasznosítás a projekt teljes elszámolható költségének maximum 30%-át kaphatja támoga-
tásként, 
 
c. Napkollektoros rendszerek kialakítása a projekt teljes elszámolható költségének maximum 30%-át kaphatja 
támogatásként, 
 
d. Szélerőművek telepítése a projekt teljes elszámolható költségének maximum 20%-át kaphatja támogatásként,
 
e. Fotovoltaikus berendezések telepítése esetén a projekt teljes elszámolható költségének maximum 30%-át kap-
hatja támogatásként
 
f. Kisteljesítményű vízerőművek telepítése (5 MW-ig) a projekt teljes elszámolható költségének maximum 20%-át 
kaphatja támogatásként.
 
3. Energiahatékonysági fejlesztések támogatása; épületek energetikai korszerűsítése, ko-generáció, technológiák 
korszerűsítése, hulladékhő hasznosítása, távhőtermelők, távhőszolgáltatók esetében távhőrendszerek korszerűsíté-
se. Ezek támogatási mértéke a projekt teljes elszámolható költségének maximum 30%-a.
 
Vállalkozások esetében a projekthez igénybe vett, bármely államháztartási forrásból származó, összes támogatás 
maximális intenzitása nem haladhatja meg a környezetvédelem állami támogatásáról szóló közösségi iránymutatás-
ban meghatározott 50 %-os mértéket. 
 
A támogatás számításának alapja a projekt teljes elszámolható költsége, amelyről, valamint az ÁFA visszaigénylés 
lehetőségéről a Pályázati Útmutató ad részletes tájékoztatást. 
 
A pályázónak legalább a projekt teljes elszámolható költségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendel-
keznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. Sikeres pályázathoz szük-
séges a támogatáson kívüli összes forrás rendelkezésre állásának igazolása. 

Támogatás 
mérté-
ke(%): 

ld. Feltételek 

Támogatás 
maximum 
összege: 

300 000 000.- HUF 

Támogat-
ható pro-
jektek 
száma 

15 - 60  
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(min.-
max.): 
Kiíró szer-
vezet: 

Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Címe: 1051 BUDAPEST, Vigadó utca 6.
Tel.: (01) 235-4500 
Honlap: www.gkm.hu 

Közremű-
ködő szer-
vezet 
(informá-
ció, adat-
lap): 

Neve: Energia Központ Kht
Címe: 1092 BUDAPEST, Ráday utca 42-44.
Tel.: (1) 456-4300 ( 1) 456-4302
Honlap: www.energiakozpont.hu
E-mail: office@energiakozpont.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati kód: KIOP-2004-1.1.1.F 
Támogatás megneve-
zése: Ivóvízminőség javítását célzó beruházások megvalósítása 

Intézkedés neve: 
NFT    A vízminőség javítása 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás elnyeré-
sének módja: 

Pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
Forrás összege: 3 792 000 000.- HUF      
Megjelenés dátuma: 2004-01-29 
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Beadási határidő: 2006-08-31 folyamatos 
Elérhetőség: http://www.kvvm.hu/cimg/documents/Palyazati_felhivas_ivoviz_20040713.doc

Támogatás célja: Az ivóvízminőség javító program keretében az érintett településeken* a szolgáltatott ivóvíz minősé-
gének javítása, a lakosság ellátása a határértékeknek megfelelő egészséges ivóvízzel.
 
*Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rende-
let 6. számú mellékletének A) és B) pontjában felsorolt településlistán szereplő településeken (kivéve 
az Észak- és a Dél-Alföldi Régió települései), melyek közül az A) listán szereplő települések előnyt 
élveznek. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Települési önkormányzat, önkormányzati társulás, mely szerepel a 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet 
6. sz. mellékletében vagy az adott település rendelkezik az OKK-OKI szakvéleményével a rendeletben 
felsorolt határértékekre vonatkozóan, illetve állami szervezet nevében eljáró állami többségi tulajdonú 
vízközmű vállalat. 

Támogatási feltéte-
lek: 

Támogatható tevékenységek 
- a nem megfelelő vízminőséget adó kutak üzemeltetésének megszüntetése, megfelelő vízminőséget 
biztosító vízadó-rétegre telepítendő új kutak létesítése, a szükséges távvezetékek építése 
- más vízellátó rendszerről való vízátvétel műszaki feltételeinek biztosítása
- az előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosító új vízkezelési technológiák bevezetése, és ha 
szükséges, ivóvízminőség javító célú hálózatrekonstrukciók megvalósítása
- a meglévő vízkezelési technológiák korszerűsítése 

Támogatás mérté-
ke(%): 95 

Támogatás minimum 
összege: 50 000 000.- HUF 

Támogatás maximum 
összege: 

1 000 000 000.- HUF
Éven túli kötelezettség vállalható a következő évek terhére is, mivel a 2004-2006 közötti időszakban a 
komponensre összesen 3792 millió Ft áll rendelkezésre.;  

Támogatható projek-
tek száma (min.-
max.): 

1 - 20  

Kiíró szervezet: Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Címe: 1051 BUDAPEST, Vigadó utca 6.
Tel.: (01) 235-4500 
Honlap: www.gkm.hu 

Közreműködő szerve-
zet 
(információ, adatlap): 

Neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1011 BUDAPEST, Fő u. 44-50.
Tel.: ( 1) 224-9114 
Honlap: www.kvvm.hu
E-mail: kiop@mail.kvvm.hu 

 
 
 
Pályázati kód: KIOP-2004-1.4.0.F 
Támogatás megne-
vezése: 

Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az ivóvízbázisok védelmét célzó beruhá-
zások megvalósítására 

Intézkedés neve: 
NFT    Környezeti kármentesítés, felszín alatti vizek és az ivóvíz bázisok védelme érdekében 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
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Támogatás elnyeré-
sének módja: 

Pályázat 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
Forrás összege: 6 513 000 000.- HUF      
Megjelenés dátuma: 2004-01-29 
Beadási határidő: 2006-08-31 folyamatos 
Elérhetőség: http://www.kvvm.hu/cimg/documents/PalyazatiFelhivas_Karmentesites_20040713.doc

Támogatás célja: A felszín alatti vizek tényleges és potenciális szennyeződésének csökkentése a legsúlyosabban szeny-
nyezett területek kármentesítésével, és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terüle-
tek szennyeződési kockázatának csökkentése. A kiemelt védelmi területek meghatározásához lásd a 
Kármentesítési Füzetek 7., kiadta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 

Kedvezményezettek 
köre: Gazdasági társaságok, beleértve az állami és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat 

Támogatási feltéte-
lek: 

Közlemény a KIOP-2004-1.4.0.F kódszámmal jelölt, Környezeti kármentesítés a felszín alatti vizek és az 
ivóvízbázisok védelme érdekében című intézkedés pályázati felhívásához kapcsolódó feltételek módo-
sulásáról 
 
Ezúton tájékoztatunk minden pályázót, hogy a KIOP-2004-1.4.0.F kódszámmal jelölt pályázati felhívás 
és a kapcsolódó Pályázati feltételek és útmutató 2005. február 1-jével a kedvező benyújtási feltételek 
javítása érdekében változni fog. A módosított feltételek 2005. február 1-től a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium honlapján és a www.kvvm.hu internetes címen lesznek elérhetőek.
 
Budapest, 2005. január 21.
 
Támogatható tevékenységek 
Az intézkedés keretében megvalósuló tevékenység az intézkedés céljánál meghatározottak szerint 
kiválasztott szennyezett területek esetében a kármentesítési műszaki beavatkozás lebonyolítását, a 
kockázat felszámolásához szükséges beruházás végrehajtását jelenti. 

Támogatás mérté-
ke(%): 

100 
Ha a pályázó nem felel meg a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 16. §-ban leírtaknak, akkor a pályá-
zó a 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 29-30. § és a 3. Melléklet (Útmutató a támogatási intenzitás 
számításához) alapján jogosult támogatásra. 

Támogatás minimum 
összege: 200 000 000.- HUF 

Támogatás maxi-
mum összege: 3 000 000 000.- HUF 

Támogatható projek-
tek száma (min.-
max.): 

1 - 8  

Kiíró szervezet: Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Címe: 1051 BUDAPEST, Vigadó utca 6.
Tel.: (01) 235-4500 
Honlap: www.gkm.hu 

Közreműködő szer-
vezet 
(információ, adat-
lap): 

Neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1011 BUDAPEST, Fő u. 44-50.
Tel.: ( 1) 224-9114 
Honlap: www.kvvm.hu
E-mail: kiop@mail.kvvm.hu 
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Pályázati kód: GVOP - 2005.1.1.1 
Támogatás megne-
vezése: Technológiai korszerűsítés támogatása 

Intézkedés neve: 
NFT    Ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás elnyeré-
sének módja: 

Pályázat 

Forrás megnevezé-
se: 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 

Forrás összege: 16 400 000 000.- HUF      
Megjelenés dátuma: 2005-02-15 
Beadási határidő: 2005-12-31  
Elérhetőség: http://www.gkm.gov.hu/balmenu/operativprogramok/gvop/gvop_2005_111.html

Támogatás célja: A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Beruházás-ösztönzési prioritás "Az ipari és szolgáltatói 
szektor versenyképességének fejlesztése" intézkedés "Technológiai korszerűsítés" komponense a tech-
nológia korszerűsítésére, a nagy hozzáadott érték tartalmú versenyképes, magas minőségű feldolgozó-
ipari termékek gyártására alkalmas új és nagy termelékenységű termelőkapacitások létrehozására, 
vagy azok bővítésének támogatására irányul. A fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében a támo-
gatás a környezetbarát technológiák letelepítésének ösztönzését, a környezeti terhelés csökkentését, a 
feldolgozóipar nemzetközi versenyképességének javítását, szerkezetátalakításának gyorsítását, a beru-
házások, valamint a működő tőke bevonásának ösztönzését segíti elő. 

Kedvezményezettek 
köre: 

Pályázhatnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó mindazon belföldi székhelyű 
bejegyzett  
gazdasági társaságok, 
szövetkezetek, 
amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 
a) beruházásuk a TEÁOR 2003 “D" 17.00-37.20 besorolási kategóriák szerinti ágazatokban, feldolgozó-
ipari gazdasági tevékenység végzésére irányul az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének 
(1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és regionális támogatási térképről 
szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek figyelembe vételével;b) nem esnek 
az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 81. és 82. §-aiban 
foglaltak kizáró hatálya alá; 
c) beruházásuk nem tartozik a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 1. §. 11. pontja szerint meghatározott 
ún. érzékeny ágazatokba (kivétel a járműipar egésze, ha a beruházás értéke nem haladja meg az 50,0 
millió EURO-nak, a beruházáshoz nyújtott halmozott támogatás pedig az 5,0 millió EURO-nak megfelelő 
forintösszeget);  
d) beruházásuk (projektjük) elszámolható beruházási költségeinek összege meghaladja a 150 millió Ft-
ot;  
e) az elszámolható költségeken belül az új gépek, berendezések értékének aránya meg kell, hogy 
haladja az elszámolható beruházási költségek 75%-át; 
f) a beruházás a megkezdésétől számított 2 éven belül pénzügyileg is megvalósul. (A megítélt támoga-
tás igénylésének végső időpontja 2007. október 31.); 
g) a beruházás visszaigényelhető ÁFA nélküli összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt saját 
forrással rendelkeznek, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható 
be. 

Támogatási feltéte- A támogatás mértéke 
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lek:  
A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: a beruházás (projekt) elszámolható költségei 
összegének maximum 50 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft az alábbi táblázatban foglaltak szerint:
 
A beruházás összes elszámolható költsége 1,0 milliárd Ft alatt az elnyerhető maximális támogatás 
összege 150 millió Ft
A beruházás összes elszámolható költsége 1,0 és 2,0 milliárd Ft között az elnyerhető maximális támo-
gatás összege 200 millió Ft
A beruházás összes elszámolható költsége 2,0 milliárd Ft fölött az elnyerhető maximális támogatás 
összege 300 millió Ft
 
Az elnyerhető támogatás maximális mértéke a regionális támogatási térkép alapján: 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai 
régiókban, valamint a Celldömölki, Letenyei, Őriszentpéteri, Téti, Vasvári és Zalaszentgróti kistérségek-
ben 50%
Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban - a fenti kistérségek kivételével 45%
Pest megyében 40%
Budapesten 35%
 
A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet 30. §. (2) 
bekezdése szerint a kis- és középvállalkozások beruházásai esetében 15 százalékponttal növekednek, 
de az elnyerhető támogatás ezzel együtt sem haladhatja meg a támogatás maximális 50 %-os mérté-
két, illetve a 300 millió Ft-ot. 
 
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek 
 
a) Támogatható tevékenység: 
infrastruktúra építése, korszerűsítése; 
ingatlan építés, korszerűsítés; 
új gépek, berendezések beszerzése; 
szolgáltatónak fizetendő közmű- és hálózatfejlesztési hozzájárulás kifizetése; 
kiviteli tervek készítése; 
egyéb beruházásnak minősülő beszerzések; 
szállítás és üzembe helyezés; 
immateriális javak beszerzése. 
 
Elszámolható költségek: 
A fentiekben felsorolt támogatható tevékenységekhez szükséges költségek, amelyek szorosan össze-
függnek a projekt (beruházás) keretében végrehajtott fejlesztéssel, kapacitásbővítéssel, beruházási 
költségnek minősülnek és a pályázat benyújtását követően keletkeznek, figyelemmel a Pályázati Útmu-
tató III/6 pontjában foglaltakra, 85/2004 (IV. 19.) Korm. Rendelet 1 § 10 pontjára és a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvényre. 
 
Szinten tartó beruházás támogatásból nem finanszírozható. 
 
b) Egyéb, a támogathatósághoz kapcsolódó feltételek: 
A kifizethető támogatás akkor sem haladhatja meg a megítélt támogatás maximális értékét, ha az 
elszámolható költségek tényleges összege meghaladja a pályázatban megjelenített értékét. 
A pályázat részét képező üzleti tervben a Pályázó bemutatja és a támogatási szerződésben kötelezett-
ségként vállalja, hogy a beruházás az általa vállalt többlet árbevételből számítva öt éven belül megté-
rül. (A számítás módját a Pályázati Útmutató tartalmazza.) 
A Pályázó vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, valamint új 
munkahelyeket a támogatási szerződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva 
legalább 5 üzleti éven keresztül folyamatosan működteti, illetve fenntartja. 
A beruházás megvalósításához nyújtott támogatás esetén a szerződéskötés feltétele, hogy a Pályázó a 
Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételek szerinti biztosítékkal rendelkezzen. 
A Pályázó a beruházást a pályázat postai feladását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, 
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de a beruházás megkezdése nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent semmiféle előnyt 
annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

Támogatás mérté-
ke(%): 

50 
ld. Feltételek 

Támogatás mini-
mum összege: 150 000 000.- HUF 

Támogatás maxi-
mum összege: 

300 000 000.- HUF
ld. Feltételek;  

Támogatható pro-
jektek száma : 35  

Kiíró szervezet: Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Címe: 1051 BUDAPEST, Vigadó utca 6.
Tel.: (01) 235-4500 
Honlap: www.gkm.hu 

Közreműködő szer-
vezet 
(információ, adat-
lap): 

Neve: Magyar Fejlesztési Bank Rt.
Címe: 1051 BUDAPEST, Nádor u. 31.
Tel.: (40) 555-555 
Honlap: www.mfb.hu 

 
 
Pályázati kód: KIOP 1.5 
Támogatás megneve-
zése: Természetvédelem erősítése 

Intézkedés neve: 
NFT    Természetvédelem és a fenntartható árvízvédelem 

Támogatás formája: vissza nem térítendő 
Támogatás elnyerésé-
nek módja: 

Központi 

Forrás megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap 
Forrás összege: 4 565 880 000.- HUF      
Támogatás célja: Magyarország területének mintegy 10%-a (hozzávetőleg 9000 km2) áll különböző szintű természet-

védelmi védettség alatt. A két EU direktívával közösen - 79/409, 92/43 - a Berni (az európai vadon 
élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről) és a Bonni megállapodások (a vándorló 
vadon élő állatfajok védelmére), valamint a Világörökség egyezményei és a CITES (Washingtoni 
Egyezmény - a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről) együtte-
sen határozzák meg a magyar természetvédelmi politikát.
A vadon élő madarak védelméről szóló madárvédelmi irányelv, valamint a természetes élőhelyek, a 
vadon élő állatok és növények védelméről szóló élőhelyvédelmi irányelv alapján ki kell jelölni a közös-
ségi jelentőségű természeti területeket, az ún. NATURA 2000 területek hálózatát (európai jelentőségű 
természeti területek hálózata; amelynek kialakításáról - a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezményhez 
kapcsolódva – az ENSZ 1992. évi Világkonferenciája határozott). 

Kedvezményezettek 
köre: Nemzeti Park igazgatóságok. 

Támogatási feltételek: Az alap felosztásánál olyan központi projekteket kívánunk támogattatni, melyek a sikeres kivitelezés 
után modellként szolgálhatnak. Az intézkedés a Tisza vízgyűjtőjében olyan témák támogatásával 
valósul meg, melyek a (kisebb, nagyobb) tájegységek környezeti, természetvédelmi problémáinak 
központi kezelésével megteremthetik a projekt befejezése után egyéb - a Nemzeti Park Igazgatósá-
gok, civil szervezetek (NGO-k), önkormányzatok, stb. által felvetett és kezelést igénylő - témák finan-
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szírozhatóságát, menedzselhetését. A példaértékű témakiválasztás, célmeghatározás és kivitelezés 
alapján a központilag irányított támogatással azt kívánjuk demonstrálni, hogy hogyan lehet az össze-
függő rendszert működtetni. Természetvédelmi célú rekonstrukció megvalósítása a NATURA 2000 
program adta lehetőségek, valamint az élőhelyek, fajok fokozott védelméről szóló doktrinák által, a 
jövőben megvalósítandó elképzelések alapján a nagyobb, összefüggő területeken. Holtágrehabilitáció 
a mozgó vízrendszerekhez kapcsolódóan. Árvízkezeléssel párhuzamosan a potenciális NATURA 2000 
területeken új vizes, nedves élőhelyek kialakítása. Egységes vagyonkezelési elveknek megfelelő új 
madárvédelmi területek kialakítása. 

Kiíró szervezet: Neve: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Címe: 1051 BUDAPEST, Vigadó utca 6.
Tel.: (01) 235-4500 
Honlap: www.gkm.hu 

Közreműködő szerve-
zet 
(információ, adatlap): 

Neve: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1011 BUDAPEST, Fő u. 44-50.
Tel.: ( 1) 224-9114 
Honlap: www.kvvm.hu
E-mail: kiop@mail.kvvm.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pályázati kiírások elérhetőek a következő internetes oldalakon: 
 

• www.pafi.hu - PályázatFigyelő honlapja: kisebb mértékben található itt környezet-
védelemhez kapcsolódó pályázati kiírás, 

• http://fi.kvvm.hu - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium:  pályázatok, jog-
szabályok, stb. 

• http://www.mtrfh.hu/eupik/ - Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal EU 
Pályázati Információs Központjának honlapja: remek keresőprogrammal és értesí-
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tő rendszerrel rendelkezik. Megadhatjuk keresési kritériumként pl. a környezetvédel-
met, így az ehhez kapcsolódó pályázatokat listázza ki, 

• http://www.magyarorszag.hu/europaterv/palyazatikereso - Európa Terv: az előző-
höz hasonlóan megadható feltétek szerinti pályázatkereső, 

• http://www.ktm.hu/palyazatfooldal.php: pályázatok belföldi és nemzetközi osztásban. 
 
További hasznos források: 

• kornyezetvedelem.lap.hu 
• befektetes.lap.hu 
• www.fejlesztes.gov.hu 
 
 

IV.4. Egyéb Hitelkonstrukciók 
 
IV.4/1EURÓPA HITELPROGRAM VÁLLALKOZÁSOKNAK 
 
A kormány megbízásából az MFB dolgozta ki és hirdette meg az Európa Technológiai felzár-
kóztatási beruházási hitelprogramot. A kedvezményes hitellel elsősorban a kis- és középvál-
lalkozások számára szerettek volna egy rendkívül kedvező kamatozású (6,5% alatti kamat) és 
hosszúlejáratú forrást biztosítani olyan fejlesztések megvalósításához, melyeknek célja az 
Európai Unió (EU) piaci viszonyaihoz történő mielőbbi felzárkózás, a versenyképesség növe-
lése, modernizáció, technológiafejlesztés.  
A rendelkezésre álló támogatott keret 2004 végéig 150 milliárd forint, melyből 80 milliárd 
forint a kedvezményes kamatozású, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók által 
igénybe vehető rész.  
A hitelkonstrukció célja az Európai Unió (EU) piaci viszonyaihoz történő mielőbbi felzárkó-
zást, a versenyképesség növelését szolgáló, modernizációt, technológiafejlesztést végrehajtó 
magyarországi székhelyű mikro-, kis- és közép- és nagyvállalkozások, egyéni vállalkozók 
beruházásainak finanszírozása hosszúlejáratú forrásokkal.  
 
Előnyben részesíthető finanszírozási területek 

• Energiaracionalizálást eredményező technológia fejlesztés, Kapacitás-
kihasználtságot javító fejlesztés,Információs-kommunikációs technológiai fej-
lesztések,  

• Hozzáadott értéket növelő és termelési hatékonyságot javító fejlesztés,  
• Közvetett (pl.: csomagolás-technika) és közvetlen termelési 

nfrastruktúrafejlesztés,  
• Környezeti károk kiküszöbölését célzó technológiai fejlesztés,  
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• Termékek feldolgozottsági szintjét növelő fejlesztés,  
• Az EU környezetvédelmi, munkavédelmi és biztonsági előírásainak történő 

megfelelést elősegítő fejlesztés, Beszállítói kapcsolatok erősítése a gyártás-
technológiai feltételek korszerűsítésével, hálózatok kialakításával,  

• Munkahelyteremtést elősegítő fejlesztés.  
 
A hitelprogram keretében a mezőgazdasági ágazatban hitelnyújtás nem történhet. 
 
Egyéb feltételek az alábbi internet elérhetőségen: 
http://www.bankweb.hu/hirek/europahitel08.htm 
 
 
IV.4/2 OTP BANK 

 
KKV szektor 
Beruházási hitel  

Ha vállalkozása elérkezett abba a szakaszba, amikor fejleszteni érdemes vagy kell, új beruhá-
zások váltak szükségessé, Ön saját forrásainak kiegészítésére beruházási hitelt kérhet.  

A termék kondíciói  
 Futamidő: maximum 8 év  
 Türelmi idő: maximum 1 év (futamidőn belül)  
 Kamat: Hirdetmény szerint 
 Kezelési költség: Hirdetmény szerint 
 Hitelbírálati díj: Hirdetmény szerint 

 
A kamat- és garanciadíj támogatással nyújtott Midihitel Program  

Cél  
 
A Kormány által elfogadott támogatási rendszerben a mikro- és kisvállalkozások hitelhez 
jutásának elősegítése fontos célként fogalmazódott meg. Az eddigi eredményekre építő, átlát-
ható, lépcsőzetes hitelezési programok a különböző vállalkozói csoportok valós igényeihez 
igazítva, banki források bevonásával kerültek kialakításra.  

A Midihitel Programmal a mikro- kisvállalkozások juthatnak beruházásaik, fejlesztése-
ik finanszírozásához támogatott hitelhez.  
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Az OTP Bank által nyújtott Midihitel számos uniós pályázatnál használható a saját forrás 
kiegészítésére, ha a pályázó, illetve a beruházás mind a Midihitel, mind a pályázati kiírásnak 
megfelel.  

A hiteligénylők köre  
 
A magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő:  
 
- gazdasági társaságok (közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közke-
reseti társaság, betéti társaság)  
- szövetkezetek,  
- egyéni vállalkozók  
 
amelyek a támogatási szerződés megkötésekor és az előző lezárt üzleti évben a kis- és közép-
vállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló mindenkor hatályos törvény alapján mikro- 
vagy kisvállalkozásnak minősül.  
 
A Midihitel feltételei:  
 
A hitel formája: fejlesztési hitel, melynek maximum 20 %-a a fejlesztéshez kapcsolódó for-
góeszközök finanszírozására felhasználható, amennyiben ezt a hitelintézet az üzleti terv alap-
ján indokoltnak tartja. 
 
A hitel összege és devizaneme: maximum 25 millió forint. 
 
A hitel futamideje: maximum 8 év Bruttó kamat mértéke: maximum a 3 havi BUBOR + 4%, 
(nettó kamatfizetés)  
 
Kamatfizetés: negyedévente  
 
A hitel törlesztése: negyedévente  
 
Türelmi idő: a beruházás megvalósítása, de legalább fél, maximum egy év  
 
A kamattámogatás mértéke: 4 %-pont, a hitel első részletének folyósításától számított ma-
ximum 3 évig.  
 
Garanciadíj támogatás mértéke: a GKM-Hitelgarancia Rt. között, valamint a GKM-
Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány között hatályban lévő Együttműködési Megálla-
podás alapján (a 2004. évben 50 %, a kezességhez kapcsolódó támogatástartalmat a garancia-
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szervezet tartja nyilván).  
 
Egyéb költségek: Hirdetmény szerint  

Egyéb feltételek:  
 
A hitelfelvevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kamat- és garanciadíj támogatás igénybevé-
telét kizáró feltételek nem állnak fenn.  
 
A hitelfelvevőnek a projekt megvalósításához minimum 20% saját forrással kell rendelkeznie.  
 
A hitelkérelem benyújtása előtt megkezdett beruházáshoz, fejlesztéshez kamat- és garanciadíj 
támogatás nem nyújtható. Támogatás esetében a beruházás megkezdésének a beruházás jog-
címén történő első pénzügyi teljesítés dátuma minősül.  
 
A kamattámogatás összegére a hitelfelvevő külön biztosítékot nem köteles felajánlani.  
 
A hitelfelvevő vállalja, hogy a beruházást a hitelszerződés megkötésétől számított két éven 
belül megvalósítja, valamint a megvalósítástól számított két évig, de legalább a támogatás 
igénybe vétele alatt rendeltetésszerűen hasznosítja.  

A hitelt nem lehet igénybe venni a következő fejlesztésekhez:  
 
- személygépkocsi vásárlás;  
- üzletrész vásárlás;  
- ingatlan felújítás, átalakítás, bővítés, illetve korszerűsítés, amennyiben az érintett telephely 
egyben a vállalkozás tulajdonosainak lakásaként is szolgál;  
- mezőgazdasági és halászati termékek előállításának, feldolgozásának és kereskedelmének 
elősegítése.  
 
A kamattámogatás kizáró feltételeiről a http://www.gkm.hu honlapon tájékozódhatnak. 
 
Hitelkérelmi csomagok letöltése: Alapcsomag, Kiegészítő csomag 

 

Kedvezményes kamatozású forint Európa Hitel  

Az Európa Technológiai Hitelprogram a hazai vállalkozások Európai Unión belüli verseny-
képességét kívánja növelni. A Program kedvezményes kondíciók mellett maximum 15 éves 
futamidejű, hosszú lejáratú, kedvezményes hitelt biztosít forintban és euróban. A hitel 
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több uniós pályázatnál igényelhető a saját forrás egy részének biztosítására is.  
 
Az Európa Technológiai Hitelprogramban a forrást nyújtó Magyar Fejlesztési Bank által erre 
a célra elkülönített 80 milliárd forint összeg erejéig, az 1999. évi XCV. Törvényben meghatá-
rozott mikro-, kis- és középvállalkozások által forintban igényelhető 10-500 millió forint ösz-
szegű beruházási hitel, amely EURIBOR alapon kamatozik.  

A hitel formája: beruházási hitel  
 
Igényelhető: 2006 év végéig  
 
Kedvezményes kamatozású forinthitel több különböző beruházáshoz, többször is igényelhető, 
de az összes felvett hitel együttesen nem haladhatja meg az 500 millió forintot.  

Hitelfelvevői kör (a továbbiakban vállalkozások)  
 kedvezményes kamatozású forinthitel csak a mikro-, kis- és középvállalkozások részé-

re nyújtható 
 előnyt élveznek a versenyképes, magas minőségű termékeket előállító vállalkozások 

Finanszírozható körből kizárt tevékenységek  
 
A hitelprogram keretében nem finanszírozható a mezőgazdaság, halászat. Kivétel az élelmi-
szeripari feldolgozást, amely ágazat finanszírozható a programon belül.  
 
A szállítási ágazatban a szállítási eszközöket és a berendezéseket - a vasúti gördülőeszközök 
kivételével- nem lehet finanszírozni.  
A hitelt csak új telephely létesítéséhez, vagy" meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó 
tárgyi eszköz beszerzéshez, immateriális javak beszerzéséhez, vagy a termékben, a szolgálta-
tásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység meg-
kezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartás 
nem finanszírozható. 
 
A hitelből nem finanszírozható megkezdett beruházás. A beruházást csak a hitelszerződés 
megkötése után lehet megkezdeni.  
 
A támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, 
szolgáltatásokat az eredeti célnak megfelelően öt évig folyamatosan fenntartja és működteti. 
 
A hitel más kölcsön kiváltásra, továbbá üzletrész, részvény vagy forgóeszköz megvásárlásra 
nem nyújtható, nem használható fel.  
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Egyedi hitelösszeg: Legalább 10 millió forint, legfeljebb 500 millió forint.  

Finanszírozás pénzneme: Forint  

Finanszírozás mértéke: Legfeljebb a nettó beruházási érték 75%-a, kötelező saját erő leg-
alább a nettó beruházási érték 25%-a.  

Kamat mértéke: A mikro-, kis- és középvállalkozások részére a 10-500 millió forint közötti 
forinthitelek esetén a kamat mértéke 3 hónapos EURIBOR + legfeljebb évi 4% a kezelési 
költséggel együtt (a futamidőtől és az adósminősítéstől függően).  

Kamatfizetés gyakorisága: Naptári negyedévenként.  

Kezelési költség: Kedvezményes kamatozású forinthitel esetében a 3 hónapos EURIBOR 
kamaton kívül fizetendő kamatrés és a kezelési költség összességében nem haladhatja meg az 
évi 4%-ot.  

Rendelkezésre tartási díj: Évi 0,25%, amely a kamatfizetések időpontjában utólag a hitel fel 
nem használt része után fizetendő, amennyiben a rendelkezésre tartási periódus a szerződés-
ben a 90 napot meghaladja.  

Hitelbírálati díj: Legfeljebb 150 millió forint tőke összegű hitelkérelem benyújtásakor leg-
feljebb 50 ezer forint + ÁFA, 150 millió forint tőke összeget meghaladó hitelkérelem benyúj-
tásakor pedig legfeljebb 200 ezer forint + ÁFA.  

Futamidő: Szerződéskötést követő legalább 4 év, legfeljebb 15 év, az üzleti tervhez igazodó-
an.  

Türelmi idő: Legfeljebb 2 év a szerződéskötéstől számítva.  

Rendelkezésre tartási periódus: Legfeljebb 2 év a szerződéskötéstől számítva.  

Tőketörlesztés: A naptári félév vagy naptári negyedév utolsó napján.  

Hitelkérelmi csomagok letöltése: Alapcsomag, további nyomtatványok hitelkérelemhez 

A visszaforgatott, német forrású "Start" hitel  

A magyar kis- és középvállalkozások alapításának finanszírozásáról 1991-ben a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) hitelszerződést írt alá a Deutsche Ausgleichsbankkal (DAB). A hitel-
keretet a 2258/2001. (IX.14.) Kormányhatározat alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB 
Rt.) kezeli. A hitel a bankok számára forint refinanszírozási hitel formájában áll rendelkezés-
re. A bank a hitelt a mindenkori jegybanki alapkamat 75 %-áért kapja.  
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Igénybevevők köre:  
 
1. A Start hitel kedvezményezettjei Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező magyar 
állampolgárságú olyan természetes személyek lehetnek, akik főfoglalkozásuk (tartós létalap-
juk) biztosítása céljából:  

 Üzletszerű gazdasági tevékenységüket 1991. május 13-át követően kezdték meg, vagy 
a jövőben fogják megkezdeni, amely tevékenység az egyéni vállalkozásról szóló 1990. 
évi V. törvény, vagy más jogszabály alapján egyéni formában folytatható (pl. ügyvédi 
tevékenység, magánorvosi tevékenység stb.). 

 Üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató társas vállalkozásba újonnan tagként be-
lépnek, (tőkeemelést hajtanak végre készpénz bevitellel, apportként kívánják bevinni a 
kölcsönből megvalósult vagyontárgyat, vagy üzletrészt kívánnak megvásárolni és eh-
hez a kölcsönt pénz formájában használják) a vállalkozás tevékenységében, vezetésé-
ben, képviseletében személyesen részt vesznek.  
 
A hitelt olyan magánszemély nem veheti fel, aki már tagja a társaságnak.  
 
Amennyiben alapítás alatt álló társas vállalkozásba történik a belépés, a kölcsön pénz 
formájában nem használható, csak a kölcsönből vásárolt vagyontárgy apportként tör-
ténő rendelkezésre bocsátására van lehetőség.  

 Egyéni formában működtetett vállalkozást teljes egészében megvásárolnak és az így 
átvett vállalkozás tevékenységét változatlanul folytatják tovább.  
 
Ha a Start hitelt magánszemély veszi fel és a későbbiekben azt a feltételeknek megfe-
lelő társaság , vagy szövetkezet át kívánja vállalni, ezt az MFB Rt-nek előzetesen be 
kell jelenteni.  
 
A kedvezményezett nyugdíjas volta a Start hitel felvételnél nem kizáró tényező.  

2. A Start hitel kedvezményezettjei lehetnek olyan belföldi gazdasági társaságok és termelő 
típusú szövetkezetek is:  

 amelyeket 1991. május 13-át követően alapítottak, illetve a jövőben fognak megalapí-
tani, és 

 amelyeknek tagjai kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar 
állampolgárságú természetes személyek, és (Közvetett - más társaságon keresztüli - 
tulajdonlás nem vehető figyelembe.) 

 amelyeknek legalább egy olyan tagja van ( betéti társaság esetén ez csak beltag lehet) 
akinek részesedése eléri vagy meghaladja a 20 %-ot és rendelkezik annak a tevékeny-
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ségnek a végzéséhez jogszabályban előírt képesítéssel, amelyhez a Start hitelt igény-
lik, továbbá a társaság, illetve szövetkezet tevékenységében, vezetésében aktívan részt 
vesz, és 

 amelyek a hitelkérelem benyújtásakor 50 főnél több alkalmazottat nem foglalkoztat-
nak, és 

 amelyeknek ÁFA és fogyasztási adó nélküli éves árbevétele a hitelkérelem benyújtá-
sát megelőző évben nem haladta meg az 1 milliárd forintot, és  

 amelyek alapításához, vagy alaptőkéjének emeléséhez, egy tag sem vett Start hitelt 
még igénybe. Ezen feltétel meglétét a tagok (tulajdonosok) által tett írásbeli nyilatko-
zattal kell igazolni. 

Általános feltételek:  
 
Az OTP Bank Rt. csak azok részére biztosítja a Start hitel igénybevételének lehetőségét, akik 
az ezzel a hitellel megvalósuló vállalkozás pénzügyi forgalmát kizárólag az OTP Bank Rt-nél 
megnyitandó számlán bonyolítják, s kötelezettséget vállalnak arra, hogy más pénzintézetnél 
csak az OTP Bank Rt. előzetes hozzájárulása esetén nyitnak számlát.  
 
A hitelnyújtás megítélésében nem játszik szerepet, hogy a tevékenységet saját vagy bérelt 
helyiségben folytatják.  
 
Az alanyi adómentességet élvező/választó és/vagy kizárólag csak tárgyi adómentes tevékeny-
séget folytató vállalkozóknál a vissza nem igényelhető ÁFA összege a Start hitelből megfi-
nanszírozható.  
 
Amennyiben egy egyéni vállalkozó már igénybe vett - és visszafizetett - Start hitelt és létre-
hoz egy társas vállalkozást, mely társas vállalkozás nem az egyéni vállalkozás átalakulásával 
jogutódként működik, hanem új vállalkozásként alakul meg, a létrehozott társaság jogosult 
Start hitel igénybevételére. 
 
Jogutódként létrejött gazdasági társaság csak abban az esetben vehet igénybe Start- hitelt, ha a 
jogelőd gazdasági társaság megfelel a Start hitel feltételeinek és az nem vett még igénybe 
Start hitelt.  
 

 
Tiltások:  
 
A Start hitel nem nyújtható olyan vásárláshoz, amelynek egésze, vagy egy része törlesztéskor 
az államadósságot csökkenti.  
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Privatizációs szervezet által meghirdetett vagyontárgy pályázható, amennyiben a vételár nem 
államadósság csökkentésére szolgál!  
 
A Start hitelt csak egyszer lehet igénybe venni.  
 
Adó és egyéb, a hitel felvételéhez (megvalósíthatósági tanulmány, értékbecslés díja, stb.) 
kapcsolódó költségek a Start hitelből nem finanszírozhatóak. 
 
A visszatérítendő ÁFA összege a Start hitel konstrukcióban nem finanszírozható. Saját 
erőn belül és egyéb külső források tekintetében sem fogadható el.  
 
A Start hitel terhére finanszíroztatni kívánt fejlesztés/befektetés összköltségébe nem 
számíthatók bele a kedvezményezett vállalkozásával közvetlenül össze nem függő saját 
(magán) célú beruházások költségei (pl. ingatlanvásárlás esetén a lakás céljára szolgáló 
hányad költségei).  
 
A Start hitel az E-hitel illetve a Privatizációs hitel kiegészítésére nem használható fel.  
 
A Start hitelből megvalósult beruházás nem lehet későbbi /törlesztési futamidő alatti/ 
bérbeadás tárgya. 
 
Ingatlan forgalmazással, közvetítéssel foglalkozó vállalkozó részére Start hitel nem 
nyújtható. 
 
Kamattámogatásos konstrukcióba a Start hitel nem vonható be.  
 
A kölcsön összege:  
 
A Start hitel révén megvalósítani kívánt fejlesztés összköltségének legfeljebb 70 %-a, de 
maximum 127.922,970 EUR-nak (250Ft/EUR árfolyam esetén 31.980.743 Ft) megfelelő 
forintösszeg lehet.  
 
A saját erő összege min. 30%, melynek legalább 1/3-a készpénzben kell rendel-
kezésre álljon.  
 
A Start hitelből a tartós bérleti jog finanszírozására a hitel összegének maxi-
mum 50 %-a fogadható el (minimum 15 éves tartós bérleti jog).  
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Kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat 75%-a + 2%.  
 
Kezelési költség: egyszeri 1%.  
 
Hitelbírálati díj: nincs  
 
Rendelkezésre tartási jutalék: nincs.  
 
A hitel futamideje: hitelcéltól függően - beleértve max. 2 év türelmi időt - az alábbi:  

építéseknél (az építési terület megvásárlásával együtt) legfeljebb 15 
év 

gépek és berendezések beruházásánál az amortizációhoz igazodva legfeljebb 10 
év 

az induló árukészlet illetve egyéb üzemeltetéshez szükséges eszközök be-
szerzésénél legfeljebb 8 év

tőkeemelés, tulajdoni rész vásárlás legfeljebb 5 év

Amennyiben a kedvezményezett több típusú beruházáshoz igényel Start hitelt, a futamidő a fő 
felhasználási célnak megfelelő maximális futamidő figyelembevételével határozható meg. 

Nagyvállalatok 

Pályázati lehetőségek  

A legtöbb támogatást a Gazdaság és Versenyképesség Operatív Program (GVOP) intézke-
déseinek keretében kapja a vállalkozói szféra, de kedvezményezettként szerepel a Környe-
zetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), illetve a Regionális Operatív 
Program (ROP) egyes intézkedéseinél is. 

A Strukturális Alapokból biztosított fő támogatási területek 

Kommunikációs és információs technológiák (e-gazdaság, e- kereskedelem, távközlési inf-
rastruktúra fejlesztése) 

 Infrastruktúra-fejlesztés 
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 Műszaki-technológiai háttér fejlesztése 

 Kutatás-fejlesztés, innováció 

 Tanácsadás, vállalkozói kultúra fejlesztése, együttműködés 

 Turizmus mennyiségi és minőségi fejlesztését célzó projektek támogatása 

A Strukturális Alapok differenciáltan kezelik a vállalkozói szférát: más-más pályázási lehető-
séget biztosítanak a nagyvállalatok, a kis- és középvállalatok és a mezőgazdasági vállalatok 
számára. A pályázatok elkészítéséhez hasznos információkkal és online pályázatíró funkció-
val segíti vállalatát a DirectEurope honlapja. 
A vállalkozások áttételesen is részesülnek a vállalkozásfejlesztési programokból, például 
ipari parkok, regionális szellemi tudásközpontok létrehozása révén, az információs és kom-
munikációs technológiák használatának terjesztésével, illetve a vállalkozások közötti együtt-
működés támogatásán keresztül. A gazdasági szervezetek nemcsak pályázóként és partner-
ként, de szállítóként is hasznukra tudják fordítani az EU csatlakozás nyújtotta előnyöket: a 
pályázási lehetőség mellett a vállalkozói szféra természetesen profitálhat a programok kivite-
lezéséből eredő megrendelésekből, melyeket közbeszerzési eljárás keretében lehet elnyerni.  

A nagyvállalatok pályázási lehetőségei a Strukturális Alapokban a 2004-2006-os időszakban 

Megpályázható intézkedések  
 
GVOP: 1.1 - Ipari és szolgáltatói szektor versenyképességének fejlesztése  
 
Pályázható tevékenységek: infrastruktúrafejlesztés, építés, ingatlanépítés, gépbeszerzés.  
 
GVOP: 1.2 - Ipari infrastruktúra megteremtése  
 
Pályázható tevékenységek: ipari parkok infrastruktúra fejlesztése, új ingatlan, inkubátorház 
építése, innovációs központ létesítése.  
 
GVOP: 1.3 - Pro-aktív beruházás-ösztönzési tanácsadás  
 
Pályázható tevékenységek: stratégiai beruházások, külföldi befektetők tájékoztatása.  
 
GVOP: 3.3 - Vállalati K+F kapacitások és innovációs képességek erősítése  
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Pályázható tevékenységek: önálló kutatás, adaptáció, licencvásárlás, K+F munkahely létreho-
zása, műszerbeszerzés, kutatási eredmények vásárlása, önálló fejlesztés.  
 
KIOP: 1.4 - Környezeti kármentesítés, felszín alatti vizek és az ivóvíz bázisok védelme érde-
kében  
 
Pályázható tevékenységek: vizes élőhelyek kialakítása, rehabilitációja, erdei iskolák fejleszté-
se, védett fajok, élőhelyek védelmi rendszere, a NATURA 2000 program helyeinek rekonst-
rukciója. 
 
KIOP: 1.7 - Energia gazdálkodás környezetbarát fejlesztése  
 
Pályázható tevékenységek: megújuló energiatermelés infrastrukturális támogatása, a megúju-
ló energiapiacra való belépés, energiatermelő beruházások támogatása, valamint lakossági 
megújuló energiaforrás hasznosítását célzó beruházások. 
 
ROP: 1.2 - Turisztikai fogadóképesség javítása  
 
Pályázható tevékenységek: üdülőkörzetekben és nemzeti parkokban szálláshelyek és szolgál-
tatások fejlesztése, új szálláshelyek szolgáltatások létrehozása  

 
IV/4.3. CitiBank 
 
CitiBusiness Fejlesztési Kölcsön 
Hosszabb távon biztosítja vállalkozása pénzügyi forrását a CitiBusiness változó kamatozású 
Fejlesztési Kölcsönnel.  

Vállalkozása megőrizheti versenyképességét, mert 

• megvásárolhatja azt az ingatlant, ahol a vállalkozása működik,  

• megvalósíthatja régóta tervezett nagyobb beruházását,  

• korszerűsítheti meglévő gép- vagy berendezés állományát,  

• finanszírozása futamidejét beruházása megtérüléséhez illesztheti. 
Európa Technológiai Felzárkóztató Beruházási Hitelprogram (TFP) 
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Versenyképessége növelésére, technológia fejlesztésre válassza az Európa Technológiai 
Felzárkóztató Hitelprogramot.  
  
Milyen feltételek mellett vehet igénybe hitelt az Európa Technológiai Hitelprogram ke-
retében? 

• A vállalatnak mindösszesen 25%-os saját erővel kell rendelkeznie. (Saját erőbe nem 
számítható be az államháztartás más alrendszereiből kapott támogatás.)  

• Saját erő formája lehet: számla, számlát helyettesítő dokumentum, vagy bankszámlá-
jára e célra elhelyezett pénzeszköz.  

A hitel főbb jellemzői: 

• A hitel futamideje min. 4 év  

• Rendkivül kedvező kamatozás mellett forintban veheti igénybe (árfolyamkockázat 
nélkül)  

• Minimum 10 millió forint, maximum 500 millió forint lehet  

• A hitel összege nem lehet több, mint a teljes beruházás költségének 75% -a  

• A törlesztés előre meghatározott ütemezés szerint egyenlő összegekben történik (ne-
gyedévente/félévente). 5 napos értesítés esetén előtörlesztés is lehetséges.  

Kizáró feltételek:  

• Mezőgazdasági célú projekt nem támogatott  

• A hitel megkezdett beruházáshoz nem igényelhető  

• A hitel más hitel kiváltására nem fordítható  

• Szintentartó beruházás nem finanszírozható  
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V. A kivitelezéssel foglakozó vállalkozások kiválasztása:  
 
Kivitelezéssel foglalkozó vállalkozások 
 
A szennyvízhálózat, tisztítómű valamint az ivóvízhálózat  tervezésénél csak a Mérnök Kama-
rai Névjegyzékben szereplő vízügyi tervezők vehetnek részt a tervezésben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány ivóvízhálózat, szennyvízcsatorna tisztítórendszer kiépítésével foglalkozó cég megne-
vezése:  

- ABB Kft. Budapest 
- BETONÚT Rt. Mezőkövesd 
- Dávid és Társa Kft. Szuhakálló 
- DIAMIT Rt. Múcsony 
- Dunatec Kft. Budapest 
- Észak- Magyarországi Közmű és Mélyépítő Kft. Miskolc 
- FK RASZTER Rt. Miskolc 
- KASTOR-BAU Közmű és Mélyépítő Kft. Miskolc 
- KEVITERV Plusz Kft. Miskolc 
- KV Építőipari Kft. Berente 
- Ökoprojekt-Eger Kft. Eger 
- Öko- trade Kft. Pécs 
- REAQUA Kft. Budapest 
- Terra Humana Kft. Budapest 
- UTB Envirotec Kft. Budapest 
- SADE Magyarország Kft. Budapest 
- VEGYÉPSZER Rt. Budapest 
- ARIÉP Kft.Szekszárd 
- Békés-Drén Kft. Békés 
- Hidroép- Kovács Kft. Szeged 
- Purator Hungaria Kft. Budapest  
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- Remater Kft. Gomba 
- TERSZOL Szövetkezet Budapest 

 
 
A hulladéklerakók felülvizsgálatát csak a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére vonatko-
zó engedéllyel rendelkezők végezhetik. A felülvizsgálati jogosultsággal renelkező szakértők a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakértői névjegyzékében szerepelnek, elérhető-
ségük a KvVM. Internetes oldalán fellelhető.  
 
Levegő tisztaságvédelmi védelmi ellenőrző mérések csak a hazai és a nemzetközi előírások-
nak megfelelő mérőműszerekkel végezhetők. Ezen műszerek típusalkalmassági bizonyítvány-
nyal rendelkeznek, melyek listáját a KvVM. Interneten rendszeresen közli.  
 
A 2004. december 31-én érvényes lista az alábbi:  
 
 
 
 

VI. TÍPUSALKALMASSÁGI FELÜLVIZSGÁLATI IGAZOLÁSSAL 
RENDELKEZŐ GÁZELEMZŐ KÉSZÜLÉK TÍPUSOK 

2002-2004. december 31. 
 

MEGNEVEZÉS A MŰSZER TÍPUSA A MŰSZER 
GYÁRTÓJA 

ALKALMAZÁSI 
TERÜLET 

A 
FELÜLVIZSGÁLATI
IGAZOLÁS SZÁMA

CO analizátor GM 910 SICK AG CO emisszió mé-
rése erőművek, 
hulladékégetők, 
cementipar füst-
gázaiban 

1/2002 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

GM 31-2 SICK AG SO2 és NO emisz-
szió mérése erő-
művek, hulladék-
égetők, cement-, 
papír- gyógyszer-, 
üveg-, műanyag-, 
cukor-, acél-, pet-
rolkémiai ipar 
füstgázaiban  

2/2002 
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Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

MCS 100 E SICK AG CO, NO, SO2, 
HCl, NH3, O2, 
H2O emisszió mé-
rése nagy tüzelő-
berendezések füst-
gázaiban 

3/2002 

O2 analizátor Advance Optima  
Magnos 16 

ABB O2 emisszió méré-
se füstgázokban 

4/2002 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

Advance Optima  
Uras 14 

ABB CO, NO, SO2, O2 
emisszió mérése  

5/2002 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

Advance Cemas FTIR-
NT 

ABB CO, NO, SO2, 
HCl, NH3, O2, 
H2O emisszió mé-
rése nagy tüzelő-
berendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

1/2003 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

NGA 2000 MLT 4 Fisher-
Rosemount 
MFG 

CO, NO, NO2, 
SO2, O2 emisszió 
mérése nagy tüze-
lőberendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

2/2003 

CO analizátor CO 12 M Environnement Környezeti levegő 
mérése 

3/2003 

NO-NO2-NOx 
analizátor 

AC 32 M Environnement Környezeti levegő 
mérése 

4/2003 

SO2 analizátor AF 22 M Environnement Környezeti levegő 
mérése 

5/2003 

O3 analizátor O3 42 M Environnement Környezeti levegő 
mérése 

6/2003 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

MIR 9000 Environnement CO, NO, SO2, 
HCl emisszió mé-
rése hulladékége-
tők füstgázában, 
technológiai fo-
lyamatok kibocsá-
tásának ellenőrzé-

7/2003 
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se 
BTEX analizátor VOC 71 M Environnement Környezeti levegő 

mérése 
8/2003 

Szénhidrogén 
analizátor 

HC 51 M Environnement Környezeti levegő 
mérése, valamint 
emissziómérés 
hulladékégetők 
füstgázában 

9/2003 

SO2 analizátor GM 31-1 SICK AG SO2 emisszió mé-
rése nagy tüzelő-
berendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

10/2003 

NO analizátor GM 31-4 SICK AG NO emisszió mé-
rése nagy tüzelő-
berendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

11/2003 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

ENDA 600 HORIBA 
Europe GmbH 

CO, NO, SO2, 
HCl emisszió mé-
rése nagy 
tüzlőberendezések 
és hulladékégetők 
füstgázában, 

12/2003 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

PG 250 HORIBA 
Europe GmbH 

CO, CO2, NO, 
NOx, SO2, O2 
emisszió mérése 
nagy tüzelő-
berendezések füst-
gázában 

13/2003 

NO-NO2-NO3 
analizátor 

42 C Ysselbach CR 
s.r.o. 

Környezeti levegő 
mérése 

14/2003 

SO2 analizátor 43 C Ysselbach CR 
s.r.o 

Környezeti levegő 
mérése 

15/2003 

CO analizátor 48 C Ysselbach CR 
s.r.o 

Környezeti levegő 
mérése 

16/2003 

Szénhidrogén 
analizátor 

Advance Optima Multi-
FID 14 

ABB Emissziómérés 
nagy tüzelő-
berendezések és 

17/2003 
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hulladékégetők 
füstgázában 

SO2 analizátor GM 21 SICK GmbH SO2 emisszió mé-
rése széntüzelésű 
erőművek füstgá-
zában 

22/2003 

Oxigénmérő LS 1 /LU 1 LAMTECH 
GmbH (ABB) 

Emissziómérés 
nagy tüzelő-
berendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

1/2004 

Oxigénmérő LS 1 / LT 1 LAMTECH 
GmbH 

Emissziómérés 
nagy tüzelő-
berendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

2/2004 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

GME 60  
(ULTRAMAT 6) 

SIEMENS 
 

CO, NO, SO2 
emisszió mérése 
nagy tüzelőberen-
dezések és hulla-
dékégetők füstgá-
zában 

3/2004 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

GME 61 
(ULTRAMAT/OXYMAT 
6) 

SIEMENS CO, NO, SO2, O2 
emisszió mérése 
nagy tüzelőberen-
dezések és hulla-
dékégetők füstgá-
zában 

4/2004 

Oxigénmérő GME 65 
(OXYMAT 6) 

SIEMENS Emissziómérés 
nagy tüzelő-
berendezések és 
hulladékégetők 
füstgázában 

5/2004 

O3 analizátor 49C Thermo 
Environmental 
Instruments Inc.

Környezeti levegő 
mérése 

6/2004 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

Advance Cemas FTIR-
NT 

ABB  HF emisszió mé-
rése nagy tüzelő-
berendezések és 

7/2004 
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hulladék-égetők 
füstgázában 
(A többi kompo-
nensre az 1/2003 
sz. Igazolás vo-
natkozik!) 

Hordozható füst-
gáz analizátor 

DELTA 65-3 MRU GmbH CO és O2 emisszió 
mérése kis tüzelő-
berendezések füst-
gázában (földgáz- 
és olajtüzelés ese-
tén) 
 

8/2004 

Hordozható füst-
gáz analizátor 

DELTA 2000 CD-2 MRU GmbH CO, NO és O2 
emisszió mérése 
kis tüzelőberende-
zések füstgázá-
ban (földgáz- és 
olajtüzelés esetén) 

9/2004 

Hordozható füst-
gáz analizátor 

SPECTRA 2000 MRU GmbH CO, NO és O2 
emisszió mérése 
kis tüzelőberende-
zések füstgázá-
ban (földgáz- és 
olajtüzelés esetén) 

10/2004 

Hordozható füst-
gáz analizátor 

NOVA H8 MRU GmbH CO, NO és O2 
emisszió mérése 
kis tüzelőberende-
zések füstgázá-
ban (földgáz- és 
olajtüzelés esetén) 

11/2004 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

MIR-IS Environnement CO, NO, SO2 és 
HCl emisszió mé-
rése hulladékége-
tők füstgázá-ban 

12/2004 

TOC mérő Thermo-FID Mess und 
Analysentechni
k GmbH 

Emissziómérés 
hulladékégetők 
füstgázában 

13/2004 

Többkomponen- XENTRA 4900 Servomex CO, NO, SO2 és 14/2004 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 

Megvalósíthatósági Tanulmány 2005    II. 
 
 
 
 

 
84 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

sű emissziós gáz-
elemző 

Group Ltd. O2 emisszió méré-
se nagy tüzelőbe-
rendezések és hul-
ladékégetők füst-
gázában, techno-
lógiai folyamatok 
ellenőrzése 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

AR 602 Z OPSIS AB CO, NO, SO2, O2, 
HCl és H2O 

emisszió mérése 
hulladékégetők és 
széntüzelésű erő-
művek füstgázá-
ban 

15/2004 

Többkomponen-
sű emissziós gáz-
elemző 

AR 650 OPSIS AB CO, HCl és H2O 

emisszió mérése 
hulladékégetők és 
szén-tüzelésű 
erőművek füstgá-
zában 
 
 
 

16/2004 

Hordozható füst-
gáz analizátor 

Testo 300 XXL Testo GmbH & 
Co 

CO, NO és O2 
emisszió mérése 
kis tüzelőberende-
zések füstgázá-
ban (földgáz- és 
olajtüzelés esetén) 

17/2004 

Hordozható füst-
gáz analizátor 

Testo 350 M Testo GmbH & 
Co 

CO, NO és O2 
emisszió mérése 
kis tüzelőberende-
zések füstgázá-
ban (földgáz- és 
olajtüzelés esetén) 

18/2004 
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A fenti műszerek közül az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező műszereket javasoljuk:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immission/Emission 

APMA-360 
Kohlenmonoxid-Analysator  
 

 
Nicht-dispersive Infrarotabsorption 
Zur kontinuierlichen Messung von Kohlenmonoxid in Umgebungsluft wird das Meßprinzip der nichtdispersiven 
Infrarotabsorption eingesetzt. 
Kombiniert mit der patentierten Cross-Flow-Modulationstechnik und einem Kompensationsdetektor liefert dieses 
Meßverfahren zuverlässige Meßwerte auch im kleinsten Meßbereich. 
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Großformatige Meßwertanzeige mit Statusinformationen 
An der großformatigen Fluoreszenzanzeige werden die Meßwerte, Statusinformationen, Wartungs- und 
Kalibrierdaten angezeigt. 
Die Eingabe von Parametern und Befehlen ist einfach und bedienerfreundlich. 
 
Druck- und Temperaturkompensation 
Verläßliche Meßwerte unabhängig von Wetter und Standort garantiert die automatische Druck- und 
Temperaturkompensation. 
 
Automatische Kalibrierung 
Per Knopfdruck oder in festen Zeitabständen über die interne Uhr bzw. durch externe An- steuerung (z.B. RS-
232). 
 
Mikroprozessorgesteuerte Meßwertanzeige und Datenspeicherung 
Die Meßwerte können in ppm oder mg/mł (bzw. ppb oder mikro-g/mł) als Momentanwerte, integrierte oder 
gleitende Mittelwerte dargestellt und gespeichert werden. 
 
Automatische Meßbereichsumschaltung 
Sowohl für den Momentanwert als auch für die Mittelwerte wird automatisch der entsprechende Meßbereich 
gewählt. Die Meßbereichswahl kann auch manuell oder durch externe Ansteuerung erfolgen. 
 
Anwendungsgebiete 
Messung der Kohlenmonoxidkonzentrationen in stationären und mobilen Meßeinrichtungen, z.B.: zur 
Immissionsüberwachung, für Forschungsaufgaben, zur Prozeßgasanalyse, im Kalibrier- bzw. Prüflabor und zur 
Arbeitsplatzüberwachung (MAK).
 
Zubehör 
Das Meßgerät im 19"-Gehäuse enthält alle zum Betrieb erforderlichen Teile. Als Zubehör erhältlich sind 
Schnittstellen (RS-232), Prüfgasvorrichtungen, Datenerfassung und Probenahmesystem. 
 
Funktionsbeschreibung 
Meßgas wird über ein Partikelfilter angesaugt. Ein Teilstrom des Meßgases wird nach der Pumpe (am 
Meßgasausgang) rückgeführt und als Referenzgas verwendet. Im Referenzgasstrom wird das CO katalytisch 
entfernt. 
Über ein Magnetventil wird abwechselnd Meß- bzw. Referenzgas in die Meßküvette zwischen IR-Quelle und De-
tektor geleitet. Ein Teil der Infrarotenergie wird in Abhängigkeit vom CO-Gehalt des Meß- bzw. Referenzgases 
bereits in der Meßküvette absorbiert und gelangt nicht mehr in den Detektor. Die unterschiedliche 
Energieaufnahme führt nun innerhalb des Detektors zur Auslenkung einer dünnen Metallmembrane (im 1-Hz-
Rhythmus), deren Stellung kapazitiv abgetastet wird. Auch die im Prinzip beachtliche Querempfindlichkeit 
gegenüber Wasser wird mit einem zweiten wasserspezifischen Detektor gemessen und kompensiert. 
Dieses Gerät arbeitet nach dem Prinzip der Differenzsignaldetektion und kommt ohne optischen Zerhacker aus, 
dadurch wird die Auflösung wesentlich erhöht und der Nullpunktfehler ausgeschlossen. Zudem macht diese 
Technik eine Justierung der Optik hinfällig. Durch die Verwendung eines Mikroprozessors zur Steuerung der in-
ternen Abläufe besitzt dieses Gerät gegenüber dem Vorgänger eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die dem 
Anwender die Arbeit vereinfachen und Kosten für zusätzlich benötigte Hardware reduzieren. So kann die 
Konzentration auf der großformatigen Fluoreszenz-Anzeige in ppm (ppb) oder mg(mg)/mł abgelesen werden.
 
Das Gerät verfügt über einen internen Datenspeicher. Die Mittelwerte werden über einen längeren Zeitraum 
gespeichert und können jederzeit abgerufen bzw. über das Display angezeigt werden.
 
Technische Daten 
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Meßprinzip Nicht-dispersive Infrarotabsorption 
(NDIR) kombiniert mit Cross-Flow-
Modulationstechnik 

Anwendung CO-Messung in der 
Umgebungsluft 

Meßbereiche (Standard) 
 
(Option) 

0-5/ 10/ 20/ 50 ppm
0-10/ 20 / 50 100 ppm
4 Meßbereiche im Verhältnis 1:10 
zwischen 0 - 100 ppm, kleinster 
Bereich 0 - 5 ppm 

Meßbereichsumschaltung manuell, automatisch oder extern 
ansteuerbar 

Nachweisgrenze 0,05 ppm (2-sigma) 
Reproduzierbarkeit ± 1,0% vom Vollausschlag 

Nullpunkt Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag
± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 

Empfindlichkeit Drift  ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag
± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 

Einstellzeit (T90) 60 sec. 
Meßgasdurchfluß ca. 1,5 l/min. 
Meßwertanzeige großformatige 

Fluoreszenzanzeige, 
Konzentration in ppm (ppb) oder 
mg/m3 

Meßsignalausgang 
 
(Option) 

0-1 V, 0-10 V und 4-20mA, serielle 
RS-232 C-Schnittstelle
galvanische Trennung 

Ausgabe der Meßdaten Momentanwert,Mittelwert 
(3min/30min/3h) oder gleitender 
Mittelwert 

Überwachung der 
Analysatorfunktion 

Netz aus, Durchfluß, Druck, 
Konvertertemperatur, 
Speicherbatterie, Kalibrierfehler 

Umgebungstemperatur 0 - 40 ° C 

Elektrische Anschlüsse 230 V AC, 50 Hz, ca. 170 VA 

Maße Breite 430 mm (19")
Höhe 221 mm (5 HE)
Tiefe 550 mm 

Gehäuse 19" mit Teleskopschienen 

Gewicht ca. 20 kg 
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APNA-360 

Stickoxid-Analysator  

 

 
 
Chemilumineszenz 
Zur kontinuierlichen Messung von Stickoxiden (NO/NOx/NO2) in Umgebungsluft wird das Meßprinzip der 
Chemilumineszenz angewandt. 
Der Einsatz einer Photodiode als Signaldetektor und die Anwendung des patentierten Cross-Flow-Systems sichert 
zuverlässige Meßergebnisse. 
 
Großformatige Meßwertanzeige mit Statusinformationen 
An der großformatigen Fluoreszenzanzeige werden die Meßwerte, Statusinformationen, Wartungs- und 
Kalibrierdaten angezeigt. 
Die Eingabe von Parametern und Befehlen ist einfach und bedienerfreundlich. 
 
Druck- und Temperaturkompensation 
Verläßliche Meßwerte unabhängig von Wetter und Standort garantiert die automatische Druck- und 
Temperaturkompensation. 
 
Automatische Kalibrierung 
Per Knopfdruck oder in festen Zeitabständen über die interne Uhr bzw. durch externe Ansteuerung (z.B. RS-232). 
 
Automatische Meßbereichsumschaltung 
Sowohl für die Momentanwerte als auch für die Mittelwerte wird automatisch der entsprechende Meßbereich 
gewählt. Die Meßbereichswahl kann auch manuell oder durch externe Ansteuerung erfolgen. 
 
Mikroprozessorgesteuerte Meßwertanzeige und Datenspeicherung 
Für jede gemessene Komponente können die Meßwerte in ppm oder mg/mł (bzw. ppb oder mikro-g/mł) als 
Momentanwerte, integrierte oder gleitende Mittelwerte dargestellt und gespeichert werden. 
 
Anwendungsgebiete 
Messung der Stickoxidkonzentrationen in stationären und mobilen Meßeinrichtungen, z.B. zur 
Immissionsüberwachung, für Forschungsaufgaben, zur Prozeßgasanalyse, im Kalibrier- bzw. Prüflabor und zur 
Arbeitsplatzüberwachung (MAK).
Zubehör 
Das Meßgerät im 19"-Gehäuse enthält alle zum Betrieb erforderlichen Teile. 
Als Zubehör erhältlich sind Schnittstellen (z.B. RS-232), Prüfgasgeneratoren, NH -Konverter, Datenerfassung 
und Probenahmesystem

3

. 

88 
 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 



A Kelet-Szlovákiai Vasmű környezetkárosító hatásainak feltárása, 
és kezelésére tett javaslatok a határ két oldalán 

Megvalósíthatósági Tanulmány 2005    II. 
 
 
 
 

 
89 

 
 

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség, Encs 

 
Funktionsbeschreibung 
Gefiltertes Meßgas wird in zwei Gaswege geteilt. Ein Teilstrom wird dabei direkt, der andere über einen Konver-
ter, der NO  zu NO reduziert, zur Meßkammer geleitet. Dabei werden über Magnetventile in einem 0,5 Sekunden 
Intervall im Wechsel NO , Referenzgas, NO und wieder Referenzgas der Reaktionskammer zugeführt. Das zur 
Reaktion benötigte Ozon wird aus getrockneter Umgebungsluft erzeugt und der Reaktions- bzw. Meßkammer 
kontinuierlich zugeführt. Die Lumineszenz wird entsprechend der Reaktion zwischen Meßgas und O  in der 
Meßkammer mittels Photodiode gemessen. Die Auswerteelektronik ermöglicht ein kontinuierliches Meßsignal 
von NOx und NO. Die NO  Konzentration wird durch Differenzbildung ermittelt

2

2

3

2 . 
Dieses Verfahren verbindet die Vorteile des Ein-Kanal-Systems mit den Vorteilen der Zwei-Kanal-Meßtechnik, 
ohne deren klassische Nachteile zu übernehmen. 
Durch die Verwendung eines Mikroprozessors zur Steuerung der internen Abläufe besitzt dieses Gerät 
gegenüber dem Vorgänger eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die dem Anwender die Arbeit vereinfachen und 
Kosten für zusätzlich benötigte Hardware reduzieren. 
So kann die Konzentration auf der großformatigen Fluoreszenz-Anzeige in ppm (ppb) oder mg(mg)/mł abgelesen 
werden. Das Gerät verfügt über einen internen Datenspeicher. Die Mittelwerte werden über einen längeren 
Zeitraum gespeichert und können jederzeit abgerufen bzw. über das Display angezeigt werden. 
 
Technische Daten
Meßprinzip Chemilumineszenz kombiniert mit 

Cross-Flow-Modulationstechnik 

Anwendung NO/NOx/NO2-Messung in der 
Umgebungsluft 

Meßbereiche (Standard) 
(Option) 

0-0,1/ 0,2/ 0,5/ 1,0 ppm
4 Meßbereiche im Verhältnis 1:10 
zwischen 0 - 10 ppm, kleinster 
Bereich 0-0,1 ppm 

Meßbereichsumschaltung manuell, automatisch oder extern 
ansteuerbar  

Nachweisgrenze 0,5 ppb (2-sigma) 
Reproduzierbarkeit ± 1,0% vom Vollausschlag 

Nullpunkt Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag
± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 

Empfindlichkeit Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag
± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 

Einstellzeit (T90) =< 120 sec. 
Meßgasdurchfluß ca. 0,8 l/min. 
Meßwertanzeige großformatige 

Fluoreszenzanzeige, 
Konzentration in ppm (ppb) oder 
g(mikro-g)/m3 

Meßsignalausgang 
(Option) 

0-1 V, 0-10 V und 4-20mA, serielle 
RS-232 C-Schnittstelle
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galvanische Trennung 

 
  
 
Ausgabe der Meßdaten 

Momentanwert,Mittelwert 
(3min/30min/3h) oder gleitender 
Mittelwert 

Überwachung der 
Analysatorfunktion 

Netz aus, Durchfluß, Druck, 
Konvertertemperatur, 
Speicherbatterie, Kalibrierfehler 

Umgebungstemp. 0 - 40 ° C 
Elektr. Anschlüsse 230 V AC, 50 Hz, ca. 200 VA 
Maße Breite 430 mm (19")

Höhe 221 mm (5 HE)
Tiefe 550 mm 

Gehäuse 19" mit Teleskopschienen 
Gewicht ca. 26 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

APOA-360 
Ozon-Analysator  
 

 
 
Immission/Emission 
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UV-Absorption 
Zur kontinuierlichen Messung von Ozon in Umgebungsluft wird das Meßprinzip der UV-Absorption eingesetzt. 
Ein Abwandern des Meßsignals und des Nullpunktes wird durch die Anwendung des patentierten Cross-Flow-
Systems verhindert und sichert zudem eine optimale Empfindlichkeit des Monitors. 
 
Großformatige Meßwertanzeige mit Statusinformationen 
An der großformatigen Fluoreszenzanzeige werden die Meßwerte, Statusinformationen, Wartungs- und 
Kalibrierdaten angezeigt. 
Die Eingabe von Parametern und Befehlen ist einfach und bedienerfreundlich. 
 
Druck- und Temperaturkompensation 
Verläßliche Meßwerte unabhängig von Wetter und Standort garantiert die automatische Druck- und 
Temperaturkompensation. 

 
Automatische Kalibrierung 
Per Knopfdruck oder in festen Zeitabständen über die interne Uhr bzw. durch externe Ansteuerung (z.B. RS-232). 
 
Mikroprozessorgesteuerte Meßwertanzeige und Datenspeicherung 
Die Meßwerte können in ppm oder mg/mł (bzw. ppb oder Mikro-g/mł) als Momentanwerte, integrierte oder 
gleitende Mittelwerte dargestellt und gespeichert werden. 
 
Automatische Meßbereichsumschaltung 
Sowohl für den Momentanwert als auch für die Mittelwerte wird automatisch der entsprechende Meßbereich 
gewählt. Die Meßbereichswahl kann auch manuell oder durch externe Ansteuerung erfolgen. 
 
Anwendungsgebiete 
Messung der Ozonkonzentrationen in stationären und mobilen Meßeinrichtungen, z.B.: zur 
Immissionsüberwachung, für Forschungsaufgaben, zur Prozeßgasanalyse und im Kalibrier- bzw. Prüflabor. 
 
Zubehör 
Das Meßgerät im 19"-Gehäuse enthält alle zum Betrieb erforderlichen Teile. 
Als Zubehör erhältlich sind Schnittstellen (RS-232), interner oder externer Prüfgasgenerator, Datenerfassung und 
Probenahmesystem. 
 
Funktionsbeschreibung 
Gefiltertes Meßgas wird in zwei Gaswege geteilt. Der eine Gasweg (Referenzgas) führt über einen 
Ozonvernichter, der andere Gasweg (Meßgas) direkt in die Meßküvette. Über ein Magnetventil werden die beiden 
Gaswege im 1-Hertz-Rhythmus (eine Umdrehung pro Sekunde) in die Meßzelle geleitet. 
Die Meßküvette wird mit einer Niederdruck-Quecksilberdampflampe bestrahlt, die ultraviolettes Licht im 
Wellenlängenbereich von 253,7 nm erzeugt. Die unterschiedliche UV-Absorption von Meß- und Referenzgas wird 
über eine Photodiode gemessen. Aus der Differenz wird das Meßsignal abgeleitet. 
Dieses patentierte Cross-Flow-System eliminiert praktisch jede Nulldrift und sichert eine optimale Empfindlichkeit 
des Analysators. 
Durch die Verwendung eines Mikroprozessors zur Steuerung der internen Abläufe besitzt dieses Gerät gegenüber 
dem Vorgänger eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die dem Anwender die Arbeit vereinfachen und Kosten für 
zusätzlich benötigte Hardware reduzieren. 
 
So kann die Konzentration auf der großformatigen Fluoreszenz-Anzeige in ppm (ppb) oder mg(mg)/mł abgelesen 
werden. Das Gerät verfügt über einen internen Datenspeicher. Die Mittelwerte werden über einen längeren 
Zeitraum gespeichert und können jederzeit abgerufen bzw. über das Display angezeigt werden. 
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Technische Daten
Meßprinzip Ultraviolettabsorption kombiniert 

mit Cross-Flow-Modulationstechnik
Anwendung Ozon-Messung in der 

Umgebungsluft 
Meßbereiche (Standard) 
(Option) 

0-0,1/ 0,2/ 0,5/ 1,0 ppm
4 Meßbereiche im Verhältnis 1:10 
zwischen 0 - 10 ppm, kleinster 
Bereich 0-0,1 ppm 

 
 
  
 Meßbereichsumschaltung 

manuell, automatisch oder extern 
ansteuerbar 

Nachweisgrenze 0,5 ppb (2sigma) 
Reproduzierbarkeit ± 1,0% vom Vollausschlag 
Nullpunkt Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag

± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 
Empfindlichkeit Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag

± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 
Einstellzeit (T90) <= 120 sec 
Meßgasdurchfluß ca. 0,7 l/min. 
Meßwertanzeige großformatige 

Fluoreszenzanzeige, 
Konzentration in ppm (ppb) oder 
mg(Mikro-g)/m3 

Meßsignalausgang 
(Option) 

0-1 V, 0-10 V und 4-20mA, serielle 
RS-232 C-Schnittstelle
galvanische Trennung 

Ausgabe der Meßdaten Momentanwert,Mittelwert 
(3min/30min/3h) oder gleitender 
Mittelwert 

Überwachung der 
Analysatorfunktion 

Netz aus, Durchfluß, Druck, 
Lampenintensität, 
Deozonatortemperatur, 
Speicherbatterie, Kalibrierfehler 

Umgebungstemp. 0 - 40 ° C 
Elektr. Anschlüsse 230 V AC, 50 Hz, ca. 150 VA 
Maße Breite 430 mm (19")

Höhe 221 mm (5 HE)
Tiefe 550 mm 
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Gehäuse 19" mit Teleskopschienen 
Gewicht ca. 20 kg 
 

APSA-360 
Schwefeldioxid-Analysator  

 

 
 
UV-Fluoreszenz 
Zur kontinuierlichen Messung von Schwefeldioxid in Umgebungsluft wird das Meßprinzip der UV-Fluoreszenz 
angewandt. 
Dieses Meßverfahren benötigt keinerlei Betriebsgase oder Flüssigkeiten. Ein 2-stufiger HC-Cutter eliminiert die 
aromatischen Kohlenwasserstoffe; Lichtintensitätsschwankungen der UV-Quelle werden über einen 
Referenzdetektor korrigiert. 
 
Großformatige Meßwertanzeige mit Statusinformationen 
An der großformatigen Fluoreszenzanzeige werden die Meßwerte, Statusinformationen, Wartungs- und 
Kalibrierdaten angezeigt. 
Die Eingabe von Parametern und Befehlen ist einfach und bedienerfreundlich. 
 
Druck- und Temperaturkompensation 
Verläßliche Meßwerte unabhängig von Wetter und Standort garantiert die automatische Druck- und 
Temperaturkompensation. 
 
Automatische Kalibrierung 
Per Knopfdruck oder in festen Zeitabständen über die interne Uhr bzw. durch externe Ansteuerung (z.B.RS-232). 
 
Mikroprozessorgesteuerte Meßwertanzeige und Datenspeicherung 
Die Meßwerte können in ppm oder mg/mł (bzw. ppb oder mg/mł) als Momentanwerte, integrierte oder gleitende 
Mittelwerte dargestellt und gespeichert werden. 
 
Automatische Meßbereichsumschaltung 
Sowohl für den Momentanwert als auch für die Mittelwerte wird automatisch der entsprechende Meßbereich 
gewählt. Die Meßbereichswahl kann auch manuell oder durch externe Ansteuerung erfolgen. 
 
Anwendungsgebiete 
Messung der Schwefeldioxidkonzentrationen in stationären und mobilen Meßeinrichtungen, z.B. zur 
Immissionsüberwachung, für Forschungsaufgaben, zur Prozeßgasanalyse, im Kalibrier- bzw. Prüflabor und zur 
Arbeitsplatzüberwachung (MAK). 
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Zubehör 
Das Meßgerät im 19"-Gehäuse enthält alle zum Betrieb erforderlichen Teile. 
Als Zubehör erhältlich sind Schnittstellen (z.B. RS-232), interner oder externer Prüfgasgenerator, H S-Konverter, 
Datenerfassung und Probenahmesystem.

2
 

 
Funktionsbeschreibung 
Das kontinuierlich angesaugte Probengas wird mit einer UV-Lampe (Xe) bestrahlt. Dadurch werden die SO -
Moleküle zur Fluoreszenz angeregt.

2

 
Das im Wellenlängenbereich von 240-420 nm emittierte UV-Licht ist proportional der SO -Konzentration im 
Probengas

2

. 
Ein Referenzdetektor erfaßt die Lichtintensität der UV-Quelle. 
Über eine elektronische Signalverarbeitung werden Schwankungen der Lichtintensität korrigiert. Die bei diesem 
Meßverfahren bereits bekannten Querempfindlichkeiten gegen aromatische Kohlenwasserstoffe werden durch 
einen zweistufigen HC-Cutter eliminiert. 
 
Durch die Verwendung eines Mikroprozessors zur Steuerung der internen Abläufe besitzt dieses Gerät 
gegenüber dem Vorgänger eine Reihe zusätzlicher Funktionen, die dem Anwender die Arbeit vereinfachen und 
Kosten für zusätzlich benötigte Hardware reduzieren. 
So kann die Konzentration auf der großformatigen Fluoreszenz-Anzeige in ppm (ppb) oder mg(mg)/mł abgelesen 
werden. 
Das Gerät verfügt über einen internen Datenspeicher. Die Mittelwerte werden über einen längeren Zeitraum 
gespeichert und können jederzeit abgerufen bzw. über das Display angezeigt werden. 
 
Technische Daten
Meßprinzip UV-Fluoreszenz 

Anwendung SO2 -Messung in der 
Umgebungsluft 

Meßbereiche (Standard) 0-0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5 ppm 

Option 4 Meßbereiche im Verhältnis 1:10 
zwischen 0 - 10 ppm, kleinster 
Bereich 0-0,05 ppm 

Meßbereichsumschaltung manuell, automatisch oder extern 
ansteuerbar 

Nachweisgrenze 0,5 ppb (2s)
Meßbereich 0-0,05 ppm 

Reproduzierbarkeit ± 1,0% vom Vollausschlag 

Nullpunkt Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag
± 1,0% vom Vollausschlag/Woche 

Empfindlichkeit Drift ± 1,0% vom Vollausschlag/Tag
± 2,0% vom Vollausschlag/Woche 
Einstellzeit (T90) =< 180 sec. 

Meßgasdurchfluß ca. 0,8 l/min. 
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 Meßwertanzeige 

großformatige 
Fluoreszenzanzeige, 
Konzentration in ppm (ppb) oder 
mg(mg)/m3 

Meßsignalausgang 
Option 

0-1 V, 0-10 V und 4-20mA, serielle 
RS-232 C-Schnittstelle
galvanische Trennung 

Ausgabe der Meßdaten Momentanwert, 
Mittelwert (3min /30min/3h)
oder gleitender Mittelwert 

Überwachung der 
Analysatorfunktion 

Netz aus, Durchfluß, Druck, 
Lampenintensität, HC-
Absorbertemperatur, 
Speicherbatterie, Kalibrierfehler 

Umgebungstemp. 0 - 40 ° C 
Elektr. Anschlüsse 230 V AC, 50 Hz, ca. 200 VA 
Maße Breite 430 mm (19")

Höhe 221 mm (5 HE)
Tiefe 550 mm 

Maße 19" mit Teleskopschienen 
Gewicht ca. 25 kg 

 
A Thermo Enviromental Inc. Model 42C típusú NO- NO2-NOx analizátorának, 
a Model 43C típusú SO2 analizátorának és Model 48C típusú Co analizátorának 
termékismertetője a dokumentáció mellékletében található. 
 
Szintén mellékletként csatoltuk a TCR TECORA   ECHO PM HiVol PM 10-es 
mintavevőjének, a mikroszennyezők mintavételére alkalmas ECHO PUF minta-
vevőjének és ECHO PM mintavevőjének termékismertetőjét. 
 
A dokumentáció melléklete tartalmazza a Kálmán System KS-306.60-W típusú 
mintavevéjének termékismertetőjét, mely Mikroprocessor vezérlésű, folyamatos 
üzemű, kis térfogatáramú aerosol szilárd részecske mintavevő PM10 ás PM2,5 
előleválasztóval immissziós és munkahelyi mérésekre.    
 
 

A tanulmány készítésénél figyelembe vett jogszabályi előírások 
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1995. évi LIII. tv. a környezet védelméről 
1995. évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról 
1996. évi LIII. Tv. a természetvédelméről 
1997. évi LXXVIII. Tv. az épített környezet alakításáról és védelméről 
1998. évi XXVIII. Tv. az állatok védelméről és kíméletéről 
2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról  
2000. évi XXXV tv. a növényvédelemről 
2005. évi XV. tv. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 
4/1984. (II.1.) ÉVM rendelet a településtisztasági szolgáltatás ellátásáról és a települési fo-
lyékony hulladékok ártalmatlanításáról  
1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulla-
dékkal összefüggő tevékenységekről  
38/1995.(IV.5) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
72/1996.(V.22.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
41/1997.(V.28.) FM r. az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 
83/1997.(IX.26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 
132/1997.(VII.24.) Korm. r. a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 
253/1997.(XII.20.) Korm. r.  az országos településrendezési és építési követelményekről 
67/1998.(IV.3.) Korm.r. a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozá-
sokról és tilalmakról 
21/1999.(VII.22.) KHVM – KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő 
üzemi tervek készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 
80 /1999. (VI.11.) Korm. r. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevé-
kenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 
10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes r. a felszín alatti vizek és földtani közeg 
minőségi védelméhez szükséges határértékekről 
240/2000.(XII.23.) Korm. r. a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni 
vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről 
5/2001.(I.16) FVM r. a növényvédelmi tevékenységről13/2001.(V.9.) KöM r. a védett és a 
fokozottan védett növény - és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az 
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény - és állatfajok közzété-
teléről 
13/2001.(V.9.) KöM r. a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 
védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szmpontból 
jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 
14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezési határértékekről, a helyhez 
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről  
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17/2001.(VIII.3.) KöM r. a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibo-
csátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról  
20/2001.(II.14.) Korm. r. a környezeti hatásvizsgálatról 
21/2001.(II.14.) Korm. r. a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
23/2001.(XI.13.) KöM r. a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges 
bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsá-
tási határértékeiről 
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzé-
sének feltételeiről  
193/2001.(X.19.) Korm. r.  az egységes környezethasználati engedélyeztetési eljárás részletes 
szabályairól 
201/2001.(X.25.) Korm. r. az ivóvíz mínőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zésének feltételeiről  
241/2001. (XII.10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről  
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  
22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és 
utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről  
50/2001.(VI.3.) Korm. r. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának 
és kezelésének szabályairól 
4/2002.(X.7.) KvVM  r. a légszennyezettségi agglomerációk és uzónák kijelöléséről 
16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos köz-
egészségügyi követelményekről  
21/2002.(IV.25.) KöViM r. a viziközművek üzemeltetéséről 
27/2002.(II.27.) Korm. r. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósí-
tási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségekről 
49/2002.(IV.3) Korm. r. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védel-
méről 
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének rész-
letes szabályairól  
5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes léte-
sítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól  
25/2002.(II.27.) Korm. r. a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és – tisztítási Megvalósí-
tási Programról 
10/2003.(VII.11.) KvVM r. az 50 MWth  és annál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező 
anyagainak kibocsátási határértékeiről 
15/2003.(XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 
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126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi köve-
telményéről  
164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről 
174/2003.(X.28.) Korm. r.  a közműves szennyvízelvezető és – tisztító művel 
gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés 
Nemzeti Megvalósítási Programjáról 
103/2003. (IX.11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagoló-
eszköz-hulladékok kezeléséről 
132/2003.(XII.11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezet-
védelmi Programról 
164/2003.(X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről 
23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki köve-
telményeiről 
32/2004.(IV.19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai érté-
ket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kincsé nyilvánításáról 
219/2004 .(VII.21.) Korm. r. a felszíni alatti vizek védelméről 
220/2004.(VII.21.) Korm. r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 
224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztá-
sáról és a közszolgáltatási szerződésről 
45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 
264/2004.(IX.23.) Korm. r. az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak vissza-
vételéről 
267/2004.(IX.23.) Korm. r. a hulladékká vált gépjárművekről 
272/2004.(IX.29.) Korm. r. egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásnak engedélyez-
tetéséről, nyomon követéséről és jelentéséről 
 
 
 


	 
	Talajvíz minták 
	A biológiai sokféleségre ható fő tényezők – természetesség és degradáltság.  
	 
	Erdőpusztulások mértéke, levélvesztés mindkét kistérségben  
	 
	Gyepek állapota az Encsi Kistérségben 
	„Határsövények” és szőlőskertek természetvédelmi jelentősége  
	A természet állapotát befolyásoló tényezők a kistérségekben  
	Cserehát 
	Kanyapta medence 
	Hernád völgy  
	Gyepek, lápok, mocsarak eltűnése. A Hernád völgyében 220 élve szántóföld alig-alig volt. A hatalmas nedves, az év legalább  egy részében víz alá kerülő füves élőhelyek az alföldi árterek mocsárvilágára emlékeztető élőhelyeket hoztak a Hernád vidékére  is. A vizes területek megszűnése hasonló módon mehetett végbe, mint az a Kanyapta medence  esetén volt.  A Vasműnek hatása erre a folyamatra nem lehetséges.  
	Szerencsi dombvidék és a Zempléni hegység 
	A gombák visszahúzódásának okai 
	- 2015. december 31-ig a 2000-10000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén: 
	Agglomeráció központja: Agglomerációt alkotó (térségben található) település: 
	Abaújszántó*   Abaújkér 
	Encs      Méra 
	Halmaj*   Csobád  
	- A  vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelme érdekében a következő településeken kell a települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését megvalósítani: Detek, Hernádvécse, Novajidrány. 
	IV.2/1 ECONOVA Hitelprogram 
	IV.2/2 Regionális Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 
	IV.2/3 Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram 



