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A. �007-es. esztendőt. mérföldkőnek. tekintjük. a. BÜCHL.
HUNGARIA. Kft.. életében.. A. tavalyi. év. legsikeresebb.
eredményének.tartjuk,.hogy.Magyarországon.tízedikként.
léptünk. az. EMAS. regisztrált. vállalatok. sorába.. Ezzel.
az. intézkedéssel. vállaltuk,. hogy. az. Európai. Közösség.
761/�001/EK.rendeletében.megkövetelt.módon.tartjuk.
fent. környezeti. menedzsment. rendszerünket.. Azért,.
hogy.a.Tisztelt.Olvasó.számára.is.biztosítsuk.az.elmúlt.év.
eredményei,. illetve. társaságunkkal. kapcsolatos. egyéb.
információk. elérését,. immáron. második. alkalommal.
készítettük.el.Környezetvédelmi.Nyilatkozatunkat..

Az.Európai.Unió.hivatalos.honlapján.elérhető.adatok.
szerint. a. Közösség. tagállamai. évente. �. milliárd. tonna.
hulladékot. termelnek,. mely. részben. veszélyes. hulla-
dék..Ez.a.tendencia.sajnos.évről-évre.növekszik..E.ten-
dencia. megállításához. elengedhetetlenül. szükséges.
a. hulladékgazdálkodási. prioritások. betartása,. mint. a.
hulladékképződés.megelőzése,.veszélyességének.csök-
kentése,. technológiába. való. visszaforgatása,. illetve.
minél. nagyobb. arányú. újrahasznosítása.. A. megoldást.
tehát. a. gyakran. szajkózott. hulladék. újrahasznosítás,.
termelésbe. való. visszaforgatás. jelenti.. Ezen. elvárások.
szem.előtt.tartása.fokozottan.vonatkoznak.a.különböző.
hulladékkezelő.létesítményekre.

A. növekvő. hulladékmennyiség. megfelelő. elhelye-
zésének,. kezelésének. kérdése. napjainkban. sajnos.
nem. csak. a. fejletlen,. szegény. államok. problémája..
Ahhoz,. hogy. a. hulladékok. keletkezését. hazánkban. is.
visszaszoríthassuk,. elhelyezéséről. megfelelően. gon-
dolkodjunk. szükséges. a. gazdasági. élet. résztvevőit.
tiszta.technológiák.alkalmazására,.a.társadalmat.pazar-

ló. fogyasztói. szokásainak. elhagyására. ösztönözni..
Kulcsfontosságú,. hogy. a. hulladékra. ne. csak. úgy. te-
kintsünk,. mint. csökkentendő. szennyezésre,. hanem.
mint. kiaknázandó. erőforrásra.. Az. Európai. Közösség.
jelenlegi.környezetvédelmi.stratégiáját.a.Hatodik.Akció-
programban. fogalmazta. meg,.melyben.a. fenntartható.
fejlődés. tényleges. megvalósulását. tűzte. ki. célul.. Az.
akcióprogram.egyik.kiemelt.prioritási.területe.a.termé-
szeti.erőforrások.fenntartható.használata.és.a.hulladék-
kal.való.gazdálkodás..

A. BÜCHL. HUNGARIA. Környezetvédelmi. Szolgáltató.
Kft.. azért. csatlakozott. az. EMAS. regisztrált. vállalatok.
táborához,.mert.feladatunknak.érezzük.a.fenntartható,.
környezettudatos.hulladékgazdálkodás.megvalósítását..
A. társaság. környezetvédelmi. elkötelezettségét. jelzi.
az. a. szemlélet,. miszerint. csak. az. a. hulladék. kerüljön.
megsemmisítésre,. amely. újrahasznosítása. már. nem.
megoldható.. Partnereinknél. is. törekszünk. a. hulladék.
keletkezési. helyén. történő. szelektív. gyűjtésre,. mind. a.
veszélyes,. mind. a. nem. veszélyes. anyagok. esetén.. Az.
újrahasznosítás. előnyben. részesítését,. a. deponálás.
mellőzését.tartjuk.szem.előtt..Célunk,.hogy.a.fenntart-
.hatóság. elveinek. figyelembevétele. mellett,. a. minden-
kori. jogszabályi. előírásokat. betartva,. a. gazdasági. és.
technikai. fejlődés. előnyeit. kiaknázva. feleljünk. meg.
partnereink. elvárásainak.. Mindezt. annak. érdekében.
tartjuk.fent,.hogy.aktívan.hozzá.tudjunk.járulni.a.térség.
hulladékgazdálkodási.feladatainak.ellátásához,.hogy.kö-
vetendő.például.szolgáljunk.az.üzleti.szféra.és.társada-
lom.számára.egyaránt..

Előszó

Az. elmúlt. évben. tovább. nőtt. szerződéses. partne-
reink,. továbbá. az. általunk. kezelt. veszélyes. ill.. nem.
veszélyes. hulladékok. mennyisége.. Ennek. kapcsán.
több. technológiai. bővítés. történt. az. emulzióbontó.
berendezésünk. tartályparkjában,. valamint. a. felmerülő.
igényeknek. megfelelően. bővítettük. az. átvehető. hulla-
dékok. körét. és. mennyiségét.. Folyamatosan. frissítjük.
engedélyeinket,. építünk. be. új. technológiai. elemeket,.
keressük.az.új,.innovatív.lehetőségeket.a.hulladékhasz-
nosítás.területén..

Ezt. a. Környezetvédelmi. Nyilatkozatot. azért. készítet-
tük.el,.hogy.a.�007-ben.elért.eredményeink.bemutatá-

sán. keresztül. közelebb. hozzuk. a. Kedves.Olvasót.azok-
hoz.a.feladatokhoz,.-.amelyek.megvalósításán.nap,.mint
nap. fáradozunk,. -. vagyis. a. fenntartható. hulladékgaz-
dálkodás.megvalósításához.

Gömöry Árpád
ügyvezető.igazgató

BÜCHL.HUNGARIA.Kft.
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A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása

Cégtörténet

A. BÜCHL. HUNGARIA. Környezetvédelmi. Kft.. fontos.
szerepet. a. térség. hulladékgazdálkodási. vérkeringésé-
ben..Az. ingolstadti. tulajdonos.anyacég,.a.BÜCHL.Hol-
ding. GmbH. szakmai. tapasztalatait. kívánta. átültetni.
Magyarországra,.amikor.�000-ben.létrehozta.a.BÜCHL.
HUNGARIA.Kft-t..

Fő.tevékenységünk.az.ipari.fémmegmunkálás.során.
keletkező.emulziók,.mosóvizek.elszállítása,.kezelése.va-
lamint. csomagolóanyag. szortírozás,. újrahasznosításra.
való.előkezelés..Ezeket.a.szolgáltatásokat.az.évek.során.
folyamatosan.bővítjük.a.partnereink. igényeinek.meg-
felelően..A.következő.néhány.pontban.láthatók.cégünk.
életének.legfontosabb.eseményei:

Az EMAS regisztráció megszerzése csapatmunka eredménye

2000. A.hulladékgazdálkodási.feladatok.átvétele.az.Audi.Hungaria.Kft..telephelyén
2001. Új.telephely.kialakítása.a.Győri.Nemzetközi.Ipari.Parkban
2002. Az.ISO.14001.és.ISO.9001.integrált.környezet-.és.minőség.irányítási.rendszer.bevezetése
2003. Beruházás:.Európa.egyik.legmodernebb.emulzió.bontó.berendezésének.felállítása
2005. Az.emulzió.bontó.berendezés.tárolókapacitásának.bővítése
2007. Az.emulzióbontó.berendezés,.illetve.tartálypark.újabb.bővítése
2007. EMAS.tanúsítás

A BÜCHL HUNGARIA Kft. székhelye Győr, Ipari Park

A. központi. telephely. adta. lehetőségekből. fakadóan.
a. vállalat. egyazon. területen. belül. foglalkozik. veszé-
lyes.és.nem.veszélyes,.szilárd.és.folyékony.hulladékok.
előkezelésével,. feldolgozásával.. Az. alábbi. szolgáltatá-
sokkal.állunk.partnereink.rendelkezésére:

•. Folyékony.veszélyes.hulladékok.előkezelése.
. újrahasznosítás.céljából.–.engedély.száma:.
. H-�455-�4/�007
•. Veszélyes.hulladékok.begyűjtése,.engedéllyel.
. rendelkező.újrahasznosítónak,.ártalmatlanítónak.
. történő.átadása.–.engedély.száma:.14/544-4/�006
•. Veszélyes.és.nem.veszélyes.hulladékok.szállítása.
. -.engedély.száma:.14-�61/4/�006
•. Szortírozó.berendezés.üzemeltetése,.vegyes.
. csomagolóanyag.hulladék.szakszerű.válogatása.
. újrahasznosítás.céljából.–.engedély.száma:.
. H-1�51�-7/�007
•. Speciális,.üzemen.belüli.hulladéklogisztikai.rendszer.
. alkalmazása.(ELOG®.rendszer).az.AUDI.HUNGARIA.
. MOTOR.Kft-n.belül
•. Iratmegsemmisítés,.bizalmas.dokumentumok.zárt.
. rendszerben.történő.megsemmisítése
•. Komplex.hulladékgazdálkodási.koncepciók.
. tervezése,.tanácsadás

Ezen.kívül.meg.kell.említsük.az.új.Büchl.�-es.telephe-
lyünkön.folytatott.(90�7.Győr,.Reptéri.út.�.).hulladékke-
zelési.tevékenységeket:

•. veszélyes.és.nem.veszélyes.hulladékok.aprítása,.
. termikus.hasznosításra.történő.előkezelése.
. (H-10619-18/�006)
•. Magas.fémtartalmú.iszapok.brikettálása,.
. újrahasznosításra.történő.előkezelése.
. (H-1596-1�-�007)

A.központi.telephelyünkön.található.csarnokok.közül.
a. déli. oldalon. lévőben. az. újrahasznosítható. anyagok.
válogatása,.bálázása.folyik.korszerű.válogató-,.és.a.hozzá.
csatlakozó. bálázóprés. berendezéssel.. A. válogatómű.
lehetővé. teszi. a. vegyes. csomagolóanyag. szakszerű.
szortírozását,. bálázását.. A. berendezés. évi. kapacitása.
1�.�00. tonna.. A. tevékenység. során. műszakonként. 5.
munkatárs.válogatja.a.hulladékot.a.válogató.kabinban,.
egy.gépkezelő.munkatárs.segíti.munkájukat.a.hulladék.
szállítószalagra.való.adagolásával..

�00�. januárjában. lett. üzembe. helyezve. az. északi.
csarnokban. található,. nagy. kapacitású. bepárló. be-
rendezés,. amellyel. az. emulziókat,. mosófolyadékokat.
és. egyéb,. az. iparban. keletkező. folyékony. veszélyes.
olajtartalmú. hulladékokat. a. kémiai. és. fizikai. bontás.
helyett. még. nagyobb. hatékonysággal,. vákuum. alatt.
történő. bepárlással. kezeljük.. A. bepárló. berendezés.
engedélyezett.feldolgozási.kapacitása.évi.�7.�00.tonna.

A. bepárlás. lényege,. hogy. a. gépipari. eljárásokból.
származó. folyékony. veszélyes. hulladékok. mennyisé-
gének.csökkenése.lehetővé.váljon.úgy,.hogy.a.másod-
lagosan. keletkező. veszélyes. hulladék. mennyisége. az.
eredeti. anyagmennyiséget. megközelítőleg. 7-10%-ra
redukáljuk.. A. technológia. nagy. előnye,. hogy. vegy-
szeradagolás. mellőzésével. válik. lehetővé. a. jogsza-
bályokban. előírt. szennyvíz-befogadói. határértékek.
betartása.. Az. output. oldalon. megjelenő. „kifőzött”.
olaj. koncentrátum. termikus. hasznosításra. alkalmas,.
például.cementipari.felhasználásra..Műszakonként.egy.
munkatárs.ellenőrzi.a.bepárló.egységek.működését.az.
üzemvezető.szakmai.irányítása.alatt..

Az. általunk. kezelni. kívánt. veszélyes. illetve. nem. ve-
szélyes. hulladékokat. többnyire. saját. gépkocsikkal.
szállítjuk. el. partnereinktől.. Járműparkunkat. láncos. és.
horgos. felépítménnyel. felszerelt. gépjárművek,. saját.
szivattyúval.rendelkező.tartányjárművek,.nyerges.von-

Tevékenységi körök
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tatók.és.az.ezekhez.tartozó.félpótkocsik,.valamint.putto-
nyos.hulladékgyűjtő.tehergépkocsi.alkotják..�007-ben.
��.gépkocsivezető.teljesített.szolgálazoz.�.műszakban..
A.járműflottát.a.megnövekedett.hulladékmennyiségre.
reagálva.folyamatosan.bővítjük.

Az.ADR.szabályainak.megfelelően.gépkocsivezetőink.
folyamatos. oktatásban. részesülnek,. minden. feltételt.

biztosítunk. a. biztonságos. szállítás. bonyolításához.
szükséges. ismeretanyag. elsajátításához.. Az. ADR. elő-
írásainak. maradéktalan. betartása. érdekében. a. cég.
veszélyes. áru. szállítási. biztonsági. tanácsadóval. ren-
delkezik.. A. részleg. munkaszervezését,. a. szállítások.
ütemezését,. valamint. az. eszközök. megfelelő. műszaki.
állapotának.fenntartását.a.szállításvezető.látja.el.

A.Büchl.Hungaria.Kft..szervezeti.struktúráját.a.következő.ábra.szemlélteti..�007-hez.képest.az.egyes.posztokat.ille-
tően.nem.történt.változás..Jelenleg.1�4.munkatársunk.tevékenykedik.a.különböző.hulladékkezelési.területeken.

Szervezeti felépítés

Amint.az.ábrából.kitűnik,.a.tevékenységi.körök.egyér-
telműen.körülhatároltak,.a.felelősségi.körök.meghatá-
rozottak.. A. vállalat. élén. az. ügyvezető. igazgató. áll.. Az.
egyes.hulladékkezelési.területek.jól.elkülönülő.szerve-
zeti.egységek.élén.megfelelő.kompetenciákkal.rendel-
kező. szakemberek. látják. el. az. irányítási. feladatokat,.

mint. telepvezető,. üzemvezető.. Úgy. az. ügyvezető.
igazgató,.mint.az.egyes.egységek.vezetőinek.munkáját.
magas.színvonalú.szakmai.felkészültséggel.rendelkező.
munkatársak. segítik.. A. dolgozói. létszám. alakulását.
a. tavalyi. bázisévhez. viszonyítva. a. következő. oldalon.
található.grafikon.mutatja.
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Környezetvédelmi.szolgáltató.Kft.-ként.fontosnak.tart-
juk. tevékenységünk. szervezésénél,. feladataink. vég-
.rehajtásánál,. a. munkánk. során. adódó. problémák.
megoldása. esetén. a. környezetvédelemmel. kapcsola-
tos. preventív. intézkedések,. jogi. előírások,. környezet-
központú.szemlélet.előtérbe.helyezését..Mindemellett.
nagy. hangsúlyt. fektetünk. partnereink. igényeinek,.
valamint.szolgáltatásaink.minőségének.magas.szinten.
tartására.

Elkötelezettségünket. bizonyítva. és. munkánkat. se-
gítve. bevezettük. és. fenntartjuk. az. MSZ. EN. ISO.
14001:�005.illetve.az.Európai.Unió.761/�001/EK.(EMAS)
rendelete,.és.az.MSZ.EN.ISO.9001:�001.szerinti.Környe-
zetközpontú. és. Minőségirányítási. Rendszert,. melynek.
keretében.a.következő.kritériumokat,.célokat,.feladato-
kat.határozzuk.meg:

•. Tevékenységünk.során.mindig.szem.előtt.tartjuk.
. a.környezetvédelem.általános.alapelveit,.követjük.a.
. fenntartható.fejlődés.által.megkövetelt.utat

•. Betartjuk.a.mindenkor.érvényes.jogszabályok.és.
. egyéb.követelmények.előírásait;.kötelességeinket,.
. és.jogainkat.megfelelőképpen.érvényesítjük
•. Munkánkhoz.igyekszünk.olyan.eszközöket,.tárgyi.
. és.szellemi.javakat.felhasználni,.amelyek.az.adott.
. időben.elérhető.legmagasabb.színvonalat.
. képviselik,.megfelelve.ezzel.a.folyamatos.fejlesztés.
. iránti.elkötelezettségünknek
•. Munkatársaink.számára.az.oktatások.keretén.belül.
. biztosítjuk.a.fent.említett.technika.használatának.
. elsajátítását,.a.kapcsolódó.környezetvédelmi.
. irányelvek,.szemléletek.megismerését,.valamint.a.
. minőségi.szolgáltatás.nyújtásának.alapjait
•. A.minőségirányítási.rendszer.eredményességének.
. állandó.fejlesztése.a.hibák.okainak.feltárása.és.
. intézkedés.az.okok.megszüntetésére,.valamint.
. megelőzésére
•. Hulladékgazdálkodási.koncepciók.kialakításánál.
. törekedünk.az.ökológiai-ökonómia.egyensúly.
. megfelelő.kialakítására,.a.környezeti.terhelés.
. csökkentésére,.az.újrahasznosítási,.újrahasználati.
. ráta.növelésére,.a.lehető.legjobban.illeszkedő.
. technikai.módszerek.alkalmazására
•. A.hulladékkezelés.során.megfelelő.védelmi.
. rendszerek.bevezetését.hajtjuk.végre,.amelyek.
. a.talaj,.felszín.alatti.és.felszín.feletti.vizek.védelmét.
. célozzák
•. Veszélyes.hulladékok.és.anyagok.használatához,.
. tárolásához.-.gyűjtéséhez,.szállításához.kapcsolódó.
. munkafolyamataink.során.maximálisan.betartjuk.
. a.környezetvédelemre,.a.munkavédelemre.és.a.
. közlekedésre.vonatkozó.előírásokat
•. Fentieket.kiegészítve.biztosítjuk.a.megrendelők.
. megelégedettségét.a.szerződésben.rögzített.
. igényeken.túl.is
•. Partnereink.kiválasztásánál.figyelembe.
. vesszük,.adott.esetben.döntőnek.tartjuk.a.
. környezetvédelemhez.fűződő.intézkedéseiket,.

A BÜCHL HUNGARIA Kft környezeti és minőségpolitikája

. környezetvédelmi.menedzsmentjük.megfelelő.

. kialakítását.és.működését,.a.környezeti.terhelés.

. csökkentésére.irányuló.tevékenységük.mikéntjét
•. Mindenkor.törekedünk.a.megfelelő.kapcsolatok.
. kialakítására.és.ápolására.a.zökkenőmentes.
. szolgáltatás.érdekében

A.fent.felsorolt.pontok.betartása,.frissítése.érdekében.
folyamatos.ellenőrzést.végzünk..A.kapcsolódó.techni-
kai,. jogi. és. egyéb. szabályozási. változásoknak. megfe-
lelően. módosításokat. hajtunk. végre.. Mindezek. során.

törekszünk. megfelelő. viszonyt. kialakítani,. és. fenntar-
tani.a.lakossággal,.közigazgatási.és.ellenőrző.szerveze-
tekkel.

Gömöry Árpád
ügyvezető.igazgató

BÜCHL.HUNGARIA.Kft.
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Környezeti hatások

A.Tevékenységi. körök. címszó. alatt. felsorolt. tevékeny-
ségeink. változó. mértékben. ugyan,. de. hatással. le-
hetnek. a. környezeti. elemekre.. Ebből. a. szempontból.
kiemelt.jelentőségű.a.szállítás,.amely.lehet.külső.(üze-
men. kívüli). vagy. belső. (üzemen. belüli).. A. szállítások.
során. különösen. a. veszélyes. hulladékok. jelenthet-
nek. környezeti. kockázatot. a. talajra. és. vízre.. Fontos.
tevékenységi. kör. az. emulzióbontás,. amelynek. során.
nagy. mennyiségű. veszélyes. folyékony. hulladék. elő-
kezelése.történik,.potenciális.veszélyt.jelentve.a.talajra.
és. vízre.. A. nem. veszélyes,. vegyes. csomagolóanyagok.
szakszerű. előkezelése. sokkal. kisebb. környezeti. koc-
kázattal. jár.. Az. integrált. környezet-. és. minőségirányí-
tási.rendszerünk.keretében.Leopold-matrix.alkalmazá-
sával. azonosítottuk. a. fenti. tevékenységekhez. tartozó.
azon. környezeti. tényezőket,. amelyek. környezeti. ha-
tásuk. révén. befolyásolhatják. a. környezeti. elemek.
állapotát.. Az. elemzéshez. használt. táblázatot. a. Mi-
nőség-. és. Környezetvédelmi. Kézikönyv. melléklete.
tartalmazza.. A. vizsgálat. a. tényezők. lehetséges. hatá-
sainak. előfordulási. valószínűségét,. a. bekövetkező.
kedvezőtlen. esemény. észlelhetőségét. és. az. esetleges.
környezeti. hatás. mértékét. veszi. figyelembe.. Ezek.
ismeretében. az. egyes. tényezők. környezeti. hatásainak.
kockázatát.szorzószámok.segítségével.számszerűsítjük,.
súlyozva.összesítjük.és.rangsoroljuk..Az.elemzés.során.
megállapításra. kerül. az. a. pontérték,. amely. fölött. a.
környezeti. tényezőinket. környezetvédelmi. szempont-
ból.szignifikánsnak.tekintjük..A.szignifikáns.környezeti.
kockázatot. mutató. tényezők. lehetséges. hatásának.
csökkentésére.környezetvédelmi.célokat.fogalmazunk.
meg,.amely.célok.elérésére.programokat.dolgozunk.ki.
és.megvalóstásukhoz.niztosítjuk.a.megfelelő.eszközö-
ket..Ezek.ismertetése.a.nyilatkozat.Célok.és.programok.
című.fejezetében.történik.

A környezeti tényezők 
értékelése az egyes 
munkafolyamatokban
A. szállítási. tevékenység. a. füstgázkibocsátáson,. illetve.
a. karbantartások. melléktermékeivel,. mint. közvetlen.
kibocsátó,.másrészt,.mint.közvetett.veszélyforrás.kerül.
a. környezet. szempontjából. fontos. munkafolyamatok.
között. felsorolásra.. A. technikai. színvonal. a. jogszabá-
lyoknak.megfelelően.igazodik.a.hazai.előírásokhoz..Az.
üzemanyag-felhasználást.a.helyes.használati.mód.és.az.
útvonaltervezés.módszereivel.optimalizáljuk.

Az.olajos.szennyvizek.tisztítása.során.nagy.mennyi-
.ségben. beszállított. folyékony. veszélyes. hulladék,. va-
lamint.a.gépeink,.berendezéseink.hűtő-.és.kenőanya-
gainak. jelenléte.miatt.a. talaj.és.ezzel.együtt.a. talajvíz.
fokozott. védelmét. biztosítanunk. kell.. Üzemszerű. mű-
ködés.mellett.is.történik.szenynyezőanyag.kibocsátás:
egyrészt. a. tisztítás. során. keletkező. szennyvizet. a. csa-
tornahálózatba. bocsátjuk,. másrészt. a. melléktermék-
ként. keletkező. fáradt. olaj. keletkezik,. amely. azonban.
termikus. hasznosításra. kerül. a. cementiparban.. A. ki-
bocsátott. szennyvíz. kémiai. paramétereinek. értéke. az.
érvényes. jogszabályban. meghatározott. határértékek.
alatt.található.

A.csomagolóanyagok.válogatása,.a.beérkező.vegyes.
hulladék. kevésbé. veszélyes. tulajdonságainak. köszön-
hetően. kisebb. környezeti. kockázatot. rejt. magában..
Ettől. függetlenül. hangsúlyosan. kezeljük. az. átvételkor.
történő.ellenőrzést,.valamint.az.előkészített,.szortírozott.
hulladékok. minőségi. besorolását.. A. folyamat. során.
keletkező. hulladékok. túlnyomó. többsége. anyagában.
hasznosul,. egy. kisebb. része. pedig. aprítást. követően.
termikus. hasznosításra. kerül.. Hulladéklerakóba. a. sem.
anyagukban,.sem.termikusan.nem.hasznosítható.hulla-
dékfajták.kerülnek..



2007-ben átvett folyékony veszélyes hulladék megoszlása

Emulzió

0,4%

1%
1%

10%
21%

49%

18%

Mosólúg Glikol Festékes víz Olajos mosóvíz Szenny. Talajvíz Egyéb mosóvizek

Folyékony veszélyes hulladékok kezeléséből származó
hulladékok aránya 2007-ben

Csatornára bocsátható szennyvíz

6%

94%

Elválasztásból származó koncentrátum
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Hulladékgazdálkodás

Folyékony veszélyes hulladékok előkezelése

A.BÜCHL.HUNGARIA.Kft..telephelyén.az.ipari.fémmeg-
munkálás. során. keletkező. folyékony. veszélyes. hulla-
dékok. feldolgozását,. hasznosítását. segítő. vákuum-
bepárló.berendezést.üzemeltet.�00�-óta.

A.technológiai.folyamat.során.a.betáplált.folyékony.
hulladékok. (gépipari. hűtő-kenő. emulziók,. mosófolya-
dékok). melegítése,. elpárologtatása. egy. teljesen. zárt.
rendszerben.megy.végbe..Az. így.kezelt.termelési.hul-
ladékok.alkalmassá.válnak.további.feldolgozásra,.újra-
hasznosításra,.nagy.része.befogadóba.(csatornahálózat).
bocsátható.

A.vákuumbepárlóban.visszamaradó.koncentrátum.az.
elérhető.legmagasabb.töménységig.való.bepárlás.után.
leeresztésre.kerül.a.koncentrátumtárolóba..A.keletkező.
desztillátum. csatornára. bocsátható.. A. technológia.
előnye,. hogy. adott. esetben. ugyan. magasabb. önkölt-
séggel,. de. vegyszeradagolás. mellőzésével. válik. lehe-
tővé. a. jogszabályokban. előírt. szennyvíz-befogadói.
határértékek.betartása.

A.folyékony.veszélyes.hulladékokat.feldolgozó.váku-
umbepárló.berendezés.kapacitása.100.m�/nap..A.hulla-
dékkezelési.technológia.villamos.áram.felhasználásával.
történik,. a. berendezés. technológiai. vízfelhasználás.
nélkül. üzemeltethető.. Bár. �007-ben. nőtt. az. átvett. fo-
lyékony. hulladék. mennyisége,. a. névleges. kapacitást.
(�7.�00. tonna/év). azonban. a. tavalyi. évhez. hasonlóan.
idén.sem.sikerült.kihasználni..

A. beérkező. hulladékok. 100. %-a. veszélyes. hul-
ladéknak,. ezzel. együtt. a. környezetre. fokozottan.
veszélyes. anyagnak. minősül.. A. következő. diagram.
anyagfajtánkként. mutatja. a. �007-ben. beszállított.
folyékony. veszélyes. hulladékok. mennyiségét,. száza-
lékos.megosztásban.

Emulzióbontó csarnok, bepárló berendezések és tartálypark

Az. egyes. technológiák. elemeként. alkalmazott. gépek,.
berendezések.üzemeltetéséből.fakadóan.elkerülhetet-
lenül. energiafelhasználással. kell. számolnunk.. A. váku-
umbepárló. egységek. energiaigénye. a. folyékony. hul-

ladékok. melegítéséből. adódik.. A. válogató. gépsor. és.
bálázó.présfej.szintén.jelentős.energiaigénnyel.bírnak..
Az. alábbi. táblázatban. a. központi. telephely. elmúlt..
három.éves.felhasználását.foglaltuk.össze:

Erőforrás felhasználás

Hónap
Víz (m3) Csatorna (m3) Gáz (m3) Energia (kWh)

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
1 40 40 84 �.059 898 �.��1 �.7�8 �.466 �.044 156.�76 175.�49 �56.550
� 50 76 5� 1.86� 1087 1.8�9 �.797 �.168 �.045 157.711 174.�56 ��7.�76
� �5 55 115 499 15�6 1.548 �.60� �.694 1.815 18�.011 186.�9� �50.���
4 60 54 79 1.��5 1�16 1.864 1.145 688 918 15�.11� 174.56� �47.��1
5 70 64 89 1.4�� 1��8 1.770 419 47� �6� 18�.471 150.87� ���.01�
6 106 91 1�1 986 949 �.0�9 �6� �47 169 146.754 151.�59 ��6.9�9
7 58 �85 91 1.07� 1540 1.84� �08 1�0 188 174.7�� 19�.��5 �16.�61
8 6� 70 79 1.741 16�5 1.689 1�� ��6 659 �01.175 ��5.�09 �40.56�
9 64 67 41 1.��� 1714 1.815 4�1 191 1�� 156.749 �17.419 �4�.646
10 71 6� 97 1.141 16�� 1.490 1.047 79� 1881 155.885 �09.110 �09.849
11 66 8� 78 1.55� 1970 1.618 1.586 1.474 �.085 148.16� ��6.78� ��5.�5�
1� 5� 68 58 1.�55 1��8 1169 �.551 �.486 �.864 194.�95 �64.674 �4�.5�6
∑ 735 1 016 994 16 258 15 460 20 904 18 909 16 135 16 153 2 008 433 2 349 321 2 838 728

Megjegyzés: A táblázatban szereplő, csatornába bocsátott szennyvíz mennyiség a szociális felhasználásból származó szennyvíz 
mennyiséget nem tartalmazza, az megegyezik a táblázatban szereplő felhasznált víz mennyiségével.

A.jelenleg.alkalmazott.technológiák.továbbra.sem.ren-
delkeznek.bejelentés.köteles.légszennyező.kibocsátás-
sal.. A. fűtés. és. a. melegvíz. előállítás. központi. egysége.
továbbra.is.egy.110.kW-os.gázkazán,.amely.teljesítmé-
nye.alapján.nem.bejelentés-köteles.

Jelentős.szállítási.kapacitással.rendelkezünk..Jármű-
parkunk.magában.foglal.1.db.kukásautót,.�.db.nyerges.
vontatót,. �. db.. láncos,. 7. db.. tehergépjárművet,. ezen

kívül.�.db.tartányos.autót.és.és.9.db..pótkocsit..Szállí-
tóeszközeinket. műszaki. és. környezetvédelmi. szem-
pontból. egyaránt. rendszeres. felülvizsgálatnak. vetjük.
alá,.ez.utóbbi.szempontból.elsősorban.a.füstgáz-kibo-
csátást.illetően..A.vizsgálatok.eredményességét.igazoló.
zöldkártyákról.nyilvántartást.vezetünk,.érvényességük.
lejárat.előtti.megújítása.a.szállításvezető.feladata..

Levegőtisztaság-védelem



A szortírozásra átvett hulladékok mennyisége 2007-ben (kg)

Vegyes csomagolóanyagPapír hulladékMűanyag hulladék
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Szortírozásból származó újrahasznosított hulladékfrakciók
megoszlása 2007-ben

Papír Fa Műanyag Pántolószalag Inert hulladék termikus hasznosítása

68%

14%

15%

1% 2%

Átvett hulladékmennyiség (kg) alakulása 2005-ról 2007-re

2007

4000000

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

2006

Papír Műanyag Vegyes
csomagolóanyag

Hasznosításra átadott másodnyersanyag (kg) alakulása
2006-ról 2007-re

2007

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

500000
0

2006

Papír hulladék Műanyag
hulladék

Kommunális
hulladék

Energetikai
hasznosításra
előkészített

hulladék

16 17

...egy ötlettel mindig elobbre jár

Vegyes csomagolóanyagok előkezelése

Központi. telephelyünkön. található. szintén. 1000. m�

alapterületű. csarnokban. zajlik. a. vegyes. csomagolóa-
nyagok. válogatása,. az. anyagraktározás,. a. szállításra,.
újrahasznosításra. való. előkészítés.. Komoly. kapacitás-
sal. rendelkező. válogató. gépsorunk. (1�.�00. tonna/év).
lehetővé. teszi. az. egyes. csomagolóanyag. frakciók.
különválogatását.. A. válogatásra. szoruló. hulladékot.
olyan. mértékig. válogatjuk. szét,. hogy. az. egyes. minő-
ségek.a.hasznosító.partner.előírásainak.megfeleljenek..

A. válogatás. során. a. hasznosítható. frakciókat. (kar-
tonpapírt,. műanyag. fóliát,. fát). a. válogató. dolgozók. a.
válogatókabinban. fajtánként. elkülönítik.. A. folyamat.
során.elválasztásra.kerülnek.egymástól.a.hasznosítható.
és. egyéb,. zavaró. inert. anyagok.. Az. elkészült. bálákat.
frakciónként,.illetve.minőségenként.elkülönítve.az.erre.
kijelölt.helyen.tároljuk,.hasznosító.partnerhez.történő.
elszállításig.

A. beszállított. hulladék. mennyisége. szintén. nőtt. az.
előző.évekhez.képest.csak.úgy,.mint.a.folyékony.veszé-
lyes. hulladék. esetén.. Az. átvett. műanyag,. papír. és. ve-
gyes. csomagolóanyag. hulladék. együttesen. 5.499.000.
kg-ot.tesz.ki,.amelyből.összesen.4.81�.�90.kg.került.új-
rahasznosításra,.686.710.kg.pedig.deponálásra..

A.válogatásból.elszállított.újrahasznosítható.másod-
nyersanyag.fő.tömegét.továbbra.is.a.kartonpapír.frakció.
adta,.melyet.az.alábbi.táblázatban.szemléltetünk..

Az.alábbi.grafikonokon.a.válogatásra.átvett.csoma-
golóanyag. hulladékok. és. kiválogatott,. újrahasznosí-
tásra. elszállított. másodnyersanyagok. mennyiségi. ala-
kulását.vizsgáltuk.

Nagy.hangsúlyt.fektetünk.a.deponálásra.kerülő.hul-
ladékok.csökkentésére..A.válogatásból.származó.inert.
hulladék.mennyisége.növekvő.tendenciát.mutat..Ez.a.
hulladékfrakció. rendkívül. jó. fűtőértékkel. rendelkezik,.
továbbválogatása. azonban. már. nem. megoldható..
Azért.hogy.ezt.a.hulladékfrakciót.a.deponálástól.„meg-
mentsük”,. cementműbe. szállítjuk. energetikai. hasz-
nosítás.céljából.

A. �007-es. év. második. felétől. a. szortírozásból. szár-
mazó.inert.hulladékokat.bálázást.követően.új.telephe-
lyünkön. ledaráljuk,. majd. cementműbe. szállítjuk,. ahol.
energetikai.hasznosításra.adjuk.át.
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Hulladékszállítás

A. BÜCHL. HUNGARIA. Kft.. hulladék. szállítására. irányuló.
tevékenysége. összefüggő,. országos. kiterjedésű.. Part-
nereinknél. a. hulladékok. gyűjtése. döntő. többséggel. a.
BÜCHL.HUNGARIA.Kft..által.biztosított,.saját.tulajdonában.
lévő. csomagolásokban,. konténerekben. történik.. Kö-
szönhetően.a.sokoldalú.gyűjtési.lehetőségeknek,.és.az.
edények. mozgatásához. rendelkezésre. álló. gépjármű-
parknak,. a. kompatibilitást. és. a. hulladék. tulajdonsá-
gait. figyelembe. véve. történhet. meg. a. közúti. szállítás..
Egyaránt.lehetőségünk.van.ömlesztett,.konténeres,.tar-
tányos,.valamint.küldeménydarabos.anyagmozgatásra.

A.nagyobb.méretű.konténerek.mozgatására.egykarú.
emelővel. ellátott,. úgynevezett. kampós. felépítményű.
tehergépjárművekkel.rendelkezünk..A.kisebb.konténer-
ek.szállítását.kétkarú,.láncos.emelővel.ellátott.gépkocsik.
végzik..

A.gépjárműparkban.találhatók.tartányos.gépjárművek,.
amelyek.saját.vákuumrendszerrel.rendelkeznek,.így.ön-
állóan.képesek.a.tartány.megtöltésére,.ürítésére..Ezeken.
túl.két.darab.gravitációsan.tölthető.és.üríthető.tartány-
félpótkcsival.is.állunk.a.megrendelők.szolgálatára.

Hónap Üzemanyag (l) Megtett távolság (km) Szállított hulladékmennyiség (kg)
január �4.859 57.4�0 6.066.986
február �7.�49 59.9�1 5.985.489
március �8.986 6�.79� 6.50�.804
április �5.�58 57.�44 5.966.81�
május �7.6�4 6�.904 6.916.560
június ��.577 54.710 5.780.055
július �4.�15 56.�68 6.475.�04
augusztus �1.696 50.016 6.1�6.0�7
szeptember ��.0�7 51.0�1 6.1�1.7�1
október �6.515 6�.808 6.896.596
november �1.481 5�.�81 6.15�.�46
december �0.1�4 47.�40 4.889.46�
Összesen 293 831 675 846 73 881 983

A. nyerges. vontatókhoz. különböző. pótkocsik. illeszt-
hetők..Jelenleg.ponyvával.ellátott.platós,.és.két.tartány.
félpótkocsink.fogható.be.szállításra.

Nagy.hangsúlyt.fektetünk.a.veszélyes.hulladékok.ADR.
szerinti.mozgatásának.betartására..Kiemelten.kezeljük.a.
vonatkozó.jogszabály.által.előírtakat.annak.érdekében,.
hogy.minél.jobban.csökkentsük.a.környezetszennyezés,.
havária. kockázatát.. A. felszerelések. összeállítása. a. kö-

telező.darabokon.túl.kiterjed.az.egyes. írásbeli.utasítá-
sokban.szereplő.egyéni.védőeszközökre.és.mentesítést.
segítő. eszközökre.. Szállítás. során. szigorúan. betartásra.
kerülnek.a.jogszabályban.szereplő,.és.előírt.vezetési-.és.
pihenési.idők,.valamint.a.fuvarozásra.vonatkozó.tilalmi.
időszakok..

Az.alábbi.táblázatban.foglaltuk.össze.a.szállítási.tevé-
kenység.�007-os.mérőszámait.

Tartány félpótkocsik
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...egy ötlettel mindig elobbre jár

Szennyvízkibocsátás

Az.üzem.működése.során.keletkező.kommunális.szenny-
víz. az. ipari. parkban. kialakított. gerincvezetékre. csatla-
kozó. bekötésen. keresztül. közvetlenül. a. városi. csator-

nahálózatba.folyik..A.kommunális.szennyvíz.tisztításáról.
a.PANNON-VÍZ.Rt..gondoskodik.

A.jogszabályi.követelményeknek.megfelelve,.a.kime-
nő. és. a. csatornahálózatba. távozó. szennyvíz. minőségi,.
fizikai,.kémiai,.biológiai.paramétereit.az.Észak-Dunántú-
li.Környezetvédelmi.Felügyelőség.által.jóváhagyott.Ön-
ellenőrzési.Terv. (17-�/�008). alapján. rendszeresen. vizs-

gáljuk,. vizsgáltatjuk.. �007-ben. is. több. mint. 40. alka-
lommal. vettek. mintát. és. végezték. el. a. méréseket. a.
labor. munkatársai.. A. KOIk. komponens. �500. mg/l-es.
határértékig.történő.átvállalásáról.szerződést.kötöttünk.
a.befogadó.Pannon-Víz.Zrt..csatornaművel..

A. vizsgált. paraméterek. az. önellenőrzési. tervünkben.
foglalt. mérési. mátrix. alapján. kerülnek. heti,. havi. és.
negyedéves.mérésre..Az. illetékes.hatóságnak.a.mérési.
jegyzőkönyveket. megküldtük,. eleget. téve. ezáltal. ez.

irányú. jogszabályi. kötelezettségünknek.. �007-ben.
határértéktúllépésünk. nem. volt,. az. alábbi. táblázat. a.
�007-ben.mért.átlag.értékeket.mutatja.

A.Pannon-Víz.Zrt.végső.csatornára.bocsátási.hozzájárulása,.valamint.a.szennyvíz.előtisztító.műtárgyakra. (aktív.
szenes.szűrőrendszer,.olajleválasztó.berendezés).vonatkozó.vízjogi.létesítési.engedély.(H-8451-10/�007).elérhető.

Paraméter Határérték (mg/l) Átlag érték
Dikromátos.oxigénfogyasztás.(KOI) �500 76�
pH 10>x>6,5 8,4
SZOE.(állati,.növényi) 50 1,61
N(NH�-NH4) 100 19,6
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...egy ötlettel mindig elobbre jár

Talaj- és felszín alatti vizek védelme

A.vákuumbepárló.berendezés.speciális.szivárgásmentes.
betonburkolattal. ellátott. csarnokban. található.. Az.
emulzió. tárolása. duplafalú,. szintjelzővel. ellátott. tartá-
lyokban. történik.. A. tartályok. az. esetleges. elfolyások.
megakadályozása. érdekében. kármentő. rendszerrel.
védettek,. az. esetleges. haváriák,. szivárgások. ellen..
Amennyiben. ilyen. eset. állna. fenn,. a. berendezés. leáll,
jelzést. küld. a. megfelelő. személyeknek,. valamint. kár-
mentő.kapacitásának.felhasználásával.megakadályozza.
a.káros.anyagok.talajba,.felszín.alatti-.és.feletti.vizekbe.
jutását..A.rendszer.minden.lényegesebb.eleme.előtt.és.
után,. illetve. magából. a. részegységből. is. lehetséges. a.
különböző.csapokon,.szelepeken.keresztül.mintavétel..
Ez. a. típusú. kialakítás. lehetővé. teszi. a. kívánt. kezelési.

fázisból.való.mintavételt.is,.ami.adott.esetben.a.kezelés.
hatékonyságára.is.adhat.információt.

Az.illetékes.vízügyi.hatóság.által.jóváhagyott.Üzemi.
Vízminőségi.Kárelhárítási.Terv.elérhető..Ebben.a.doku-
mentumban. szabályozzuk. a. vészhelyzet. esetén. tör-
ténő. reagálás. körülményeit. és. feltételeit.. Eddigi. tevé-
kenységünk. során. havária. eseményre. nem. került. sor..
Különös.figyelmet.fordítunk.az.oktatások.során.arra.is,.
hogy.a.rejtett.veszélyek.felderítése.és.megelőzésre.ke-
rüljenek..

Az. Észak-Dunántúli. Környezetvédelmi. Felügyelőség.
által.előírt.három.kútból.álló.talajvíz.figyelő.monitoring.
rendszert.kiépítettük..

A. vizsgált. komponensek. közül. a. vízkémiai. paramé-
terek. mindegyike. határérték. alatt.. Szerves. kompo-
nensek. (Összes. TPH,. PCB,. PAH). jelenléte. kimutatási.
határérték.alatt.volt..A.vizsgált.14.fém.és.félfém-tartalom.
közül. három. komponens. jelenléte. a. jogszabályban.
előírt.határérték.alatt,.a. többi.pedig.kimutatási.határ-
érték.alatt.van.

A.talajvíz-vizsgálati.jegyzőkönyveket.az.illetékes.kör-
nyezetvédelmi.felügyelőségnek.megküldtük..

A. �007-es. év. során. új. zajtérképeket. készíttettünk. a.
munkahelyi. zajvédelem. érdekében. az. emulzióbontó.
csarnokban,. illetve. a. szortírozó. üzemben.. A. vizsgála-
tokat.végző.Skorpió.Mérnöki.Labor.Kft..munkatársai.a.
mérést.megelőzően.megállapították.azokat.a.jellemző.
tevékenységeket,. munkaműveleteket,. illetve. munka-
helyeket,. amelyekre. vonatkozóan. a. mérés. elvégzése.
szükséges.volt..Az.egyes.méréseket.a.dolgozók.szokásos.
tevékenysége,. illetve. a. gépi. berendezések. üzemszerű.
működése. közben,. valós. körülmények. között,. átlagos.
munkavégzés.mellett.készültek..

Munkatársaink. részére. biztosítjuk. az. előírt. egyéni.
hallásvédő. eszközök. használatát.. A. rendszeres. éves.
üzemorvosi. vizsgálatokon. biztosítjuk. az. audiológiai.
hallásvizsgálat.lehetőségét..Ezen.kívül.a.dolgozók.éves
visszatérő. munkavédelmi-. és. tűzvédelmi. oktatáson.
vesznek. részt.. Dolgozóinktól. megköveteljük. és. folya-
matosan. ellenőrizzük. az. egyéni. hallásvédő. eszközök.
használatát.

Zajvédelem



Az.elkészült.vizsgálati. jegyzőkönyv.szerint.a.vizsgált.területen.a.dolgozók.munkahelyi.zajterhelése.a.vonatkozó.
jogszabályi.előírásoknak.„megfelel”.
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Válogató csarnok, munkahelyi zajexpozíció:

Az.alábbi.táblázatban.foglaltuk.össze.a.különböző.terü-
leteken.dolgozó.munkatársaink.zajterhelését..A.szalag-
rakodó,. rakodógép.kezelő.és.emulzióbontó.technikus.

dolgozó. zajterhelése. meghaladja. a. jogszabályban.
meghatározott.alsó.beavatkozási.határértéket..Esetük-
ben.egyéni.hallásvédő.eszköz.viselése.erősen.ajánlott.

Munkahelyi zajexpozíció vizsgálat az egyes munkakörökre nézve
Helyszín Zajexpozíció (dB) Határérték (dB) Időpont Minősítés

Szalagrakó 81 <87 �007.09.�7 megfelel,............
fokozottan.exponált

Rakodógép.kezelő 80 <87 �007.09.�7 megfelel,..............
fokozottan.exponált

Válogató. 74 <87 �007.09.�7 megfelel
Emulzióbontó.
technikus

80 <87 �007.09.�7 megfelel,............
fokozottan.exponált

A.válogató.csarnokról.készült.munkahelyi.zajexpozíciós.térkép:
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Jogszabályi. kötelezettségünknek. eleget. téve. hulla-
dékgazdálkodási. tervben. dolgoztuk. ki. és. rögzítettük.
azokat. a. célokat,. programokat,. melyeket. irányadónak.
tekintünk. környezeti. tevékenységünk. fejlesztésére..
A.környezetirányítási.rendszerünkben.�007..évre.meg-
határozott.célokat.és.programokat.az.alábbi. táblázat-
.ban. foglaltuk. össze.. A. célok. kitűzésénél. a. környezeti.
tényezőink. elemzésének. megfelelően. azokat. az. érzé-
keny. területeket. részesítettük. különös. figyelemben,.
amelyek. során. megfelelő. intézkedésekkel. csökkent-
hetjük.a.tevékenységünkből.fakadó.esetleges.környe-

zetterhelést.. Ilyen. intézkedés. például. a. szállítási. tá-
volságok. csökkentése,. vagy. a. magasabb. színvonalú.
hulladékkezelési. technológiák. alkalmazása.. Az. Audi.
Hungaria. Motor. Kft.-t. érintő. környezeti. céljainkat. és.
programjainkat. a. tavalyi. évben. is. harmonizáltuk. az.
Audi.Hungaria.Motor.Kft..környezeti.céljaival.és.prog-
ramjaival..

A. �007-es. évre. vonatkozó. fontosabb. célokat,. ezek
megvalósítását. szolgáló. programokat. a. megvalósulá-
shoz. szükséges. eszközöket. a. következő. táblázat. fog-
lalja.össze:

Célok és programok

Ssz. Cél/Előirányzat Intézkedés/Program Készenléti helyzet

Ipari Park, Központi telephely

1. A.szortírozó.üzemből.származó.lerakandó..
hulladék.mennyiségének.csökkentése.a.
�006..évi.mennyiség.10%-ával

A.szortírozás.során.eddig.
lerakásra.szánt.hulladékok.
megfelelő.fűtőértékű.
összetevőjének.szelektálása,.
majd.energetikai.hasznosítás.
célú.előkezelése.aprítással

Megvalósult.(lásd..táblázat.
a.darálásra.átadott.inert.
hulladékokról)

�. A.szállítási.tevékenység.környezeti.
hatásának.csökkentése.érdekében.
monitoring.rendszer.kiépítése

Adatgyűjtés.a.
mutatószámokhoz

Megvalósult,.lásd.szállítási.
tevékenység.mutatószámai.

�006..táblázat

Audi Hungaria Motor Kft. - BÜCHL területek

�. Keletkező.veszélyes.hulladék.
csökkentése:.Audi.Hungaria.Motor.Kft.-
ben.használt.olajfelitató.anyag.(Absolyt).
felhasználásának.csökkentése

Anyagfelhasználás.okainak.
feltárása,.kiértékelése,.
számszrűsíthető.cél.kitűzése

Megvalósult,.lásd.
„absolytfelhasználás.
kiértékelése”.táblázat

4. Hulladékszállítás.környezeti.hatásainak.
csökkentése:.Audi.Hungaria.Motor.
Kft.-től.származó.veszélyes.hulladék.
(köszörűiszap).szállítási.távolságának.
csökkentése.600.km-rel.szállításonként

Brikettáló.berendezés.
felállítása,.köszörű.iszapok.

brikettálása.sajtolással

Megvalósult,.lásd.Audi.
Hungária.Motor.Kft..Től.átvett.

iszapok.�006..táblázat

5. Veszélyes.hulladék.jobb.hasznosítása:.
Audi.Hungaria.Motor.Kft.-től.származó.
olajjal.szennyezett.üzemi.hulladékok.
(köszörű.iszap).előkezelése.brikettálással

6. Keletkező.hulladék.jobb.hasznosítása:.
Audi.Hungaria.Motor.Kft-től.származó.
olajjal.szennyezett.üzemi.hulladékok.
előkezelése.termikus.hasznosítás.céljából

A.hulladék.megfelelő.méretű.
szemcsére.történő.aprítása.
majd.termikus.hasznosítása

Megvalósult

Szortírozó. berendezésünk. hatékonyságának. növe-
lése. érdekében. célul. tűztük. ki. a. válogatás. mellékter-
mékeként. keletkező. inert. hulladékok. csökkentését..
Ezeknél. a. hulladékoknak. többnyire. összetételükből,.
szennyezettségükből. adódóan. csupán. a. deponálás.
jöhetett. szóba. végső. kezelési. lehetőségként.. Aprító.

berendezésünk. üzembe. helyezésével. lehetőség. nyílt.
a. lerakásra. ítélt. hulladékok. darálására,. energetikai.
hasznosításra. történő. előkezelésére.. A. tavalyi. évben.
öszszesen. 1�7.900. kg-mal. csökkentettük. a. deponálás.
céljából. átadott. hulladék. mennyiségét,. melynek. havi.
megoszlását.az.alábbi.táblázatban.foglaltuk.össze..

Válogató berendezésből darálásra átadott inert hulladék (kg)
 július augusztus szeptember október november december összesen

Válogatásból 
származó inert 
hulladék

�4080 ��7�0 ��780 ��680 18760 4880 1�7900

A.daráló.berendezés.felállítását.követően.lehetőség.
nyílt.az.AUDI.Hungária.Motor.Kft-től.érkező,.különböző.
veszélyes. anyaggal. szennyezett. csomagolóanyagának.
energetikai.célú.előkezelésére.is.

Magas.fémtartalmú.brikettáló.berendezésünk.felállí-
tásával. lehetőség. fémtartalmú. iszapok. fémforgáccsal
történő. brikettálására.. A. kimondottan. magas. fémtar-
talmú.iszapokra.a.térségben.nem.találtunk.engedéllyel.
rendelkező. átvevőpartnert,. ezért. alkalmanként. több.
száz.km-t.szállítottuk.a.hulladékot..Az.új.technológiával.
lehetőségég.nyílt.a.hulladék.helyben.történő.kezelésé-

re,.szállítási.tevékenységünk.optimalizálására.s.egyben.
a. szállítás. okozta. környezetterhelés. csökkentésére.. A.
brikettáló. berendezés. felállítását. követően. lehetőség.
nyílt. az. AUDI. Hungaria. Motor. Kft.. telephelyén. ke-
letkezett. iszap. hulladék. átvételére,. újrahasznosítási.
körülményeinek. javítására..Az. intézkedéssel.a.korábbi.
több. �00. km-ről. 5. km-re. redukáltuk. a. szállítási. távol-
ságot. szállításonként.. Az. alábbi. táblázatban. foglaltuk.
össze.a.havonta.kiszállításra.kerülő.veszélyes.hulladék.
mennyiségeket.

Audi Hungária Motor Kft-től átvett emulziós- ill. olajos köszörűiszap (kg)
Hulladék 
megnevezés július augusztus szeptember október november december összesen

emulziós 
köszörűiszap 66.780 �8.�00 58.080 0 57.5�0 0 210 680

olajos 
köszörűiszap 4.�60 5�.060 81.500 40.780 �7.8�0 61.�40 278 760
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Ssz. Cél/Előirányzat Intézkedés/Program

Ipari Park, Központi telephely

1. Hulladékszállítás.környezeti.hatásainak.
csökkentése./.Csomagolóanyagos.préskonténerek.
átlagos.szállítási.tömegének.évi.5%-os.növelése.

Préstartály.fogadógaratba.fogak.beépítése.
a.tömörített.hulladék.visszaáramlásának.
megakadályozása.érdekében;.oktatás.

�. A.Büchl.Hungaria.Kft..környezeti.teljesítményét.
jellemző.mérőszámok.biztosabb,.szervezettebb.
figyelemmel.kísérése./.Számítógépes.
adatfeldolgozási.rendszer.javítása,.adatbázist.
kezelő.rendszer.kiépítése

Koncepció.felállítása,.szakcégek.bevonása,.ajánlatok.
kérése

�. Környezetvédelmi.szolgáltatás.új.telephelyen;.
EMAS.megfelelőség.kialakítása

Hídmérleg.telepítése,.iroda.kialakítása

Audi Hungária Motor Kft. - BÜCHL területek

1. Glikol.hulladék.újrahasznosítási.lehetőségeinek.
vizsgálata

Kapcsolatfelvétel.újabb.hulladékátvevőkkel,.más.
újrahasznosítási.útvonalak.keresése

�. Központi.telephely.és.Audi.Hungária.Motor.Kft..
Között.elektronikus.adatátvitel.megoldása

Megfelelő.hardveres,.szoftveres.feltételek.kialakítása

�. Szelektivitás.növelése.céljából.kommunális.
hulladék.fokozott.ellenőrzése

Az..egyes.területek.negyedéves.auditálása.során.
“kukavizit”

A.�008-es.évre.vonatkozó,.részben.már.megvalósult.célokat.és.az.ezek.megvalósítását.elősegítő.programokat.az.
alábbi.táblázatban.foglaltuk.össze:

 Esemény Érték Intézkedés Megvalósult?

1. Emulziófolyások.
forgácsokból,.gyakori.
centrifuga.meghibásodás.

1� AHM.értesítése,.részvétel.az.intézkedések.
kidolgozásában..AHM.intézkedései:.meghibásodás.
esetén.a.Büchl.informálása.az.AHM.FM.által,.
centrifugák.állapotának.felmérése,.kritikus.
alkatrészek.raktárra.vétele

Igen

AHM.terv:.központi.centrifugaállomás.kiépítése.a.
kiesett.centrifugák.helyettesítésére..

Folyamatban

�. Havária.a.termelésben 1� AHM.azonnali.értesítése,.részvétel.az.intézkedések.
kidolgozásában..AHM.intézkedései:.oktatási.anyag.
a.havária.gyakorlathoz,.havária.gyakorlat,.havária.
esetek.számszerűsítése,.tűzoltósági.jegyzőkönyvek.
kiegészítése.új.szempontrendszerrel.a.pontosabb.
dokumentáció.érdekében..Kiegészítő.havária.
oktatási.anyag.készítése.lezárult,.kiegészítő.oktatás.
megtörtént.

Igen

�. Olajjal.szennyezett.
selejtes.alkatrészek.nem.
folyásmentes.ládában

9 Kezdeményezés.AHM.irányába:.olajos.
alkatrészekhez.szigetelt.ládák.használata,.bontott.
selejtek.teljes.folyadéktól.való.mentesítése.a.
bontás.helyszínén.

Folyamatban

4. ASC.és.ARC.konténerek.
sérülése

6 Karbantartó.felvétele.az.Ipari.Parkban,.konténerek.
folyamatos.karbantartása..Sérült.konténerek.
megjelölése:.ürítés.után.nem.használható,.javításra.
kerül.

Igen

5. Sérült.láda,.IBC,.elefánt 4 Sérült.eszközök.javítása,.selejtezése..AHM:.új.
elefántok.beszerzése.

Igen

6. Gépek.sérülései.során.
kifolyt.olaj.feltakarítása.
(pl..hidraulikus.tömlő)

� nincs.intézkedés .

7. Többutas.törlőkendőből.
kifolyt.olaj.takarítása.

1 nincs.intézkedés .
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...egy ötlettel mindig elobbre jár

Telephely, cím:
BÜCHL HUNGARIA  
Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
90�7.Győr,.Csörgőfa.sor.8.
Tel.:.96/516-6�0
Fax: 96/516-6��

Gömöry Árpád
Ügyvezető igazgató
mailto:.arpad.gomory@buechl.hu

Horváth László
Üzemvezető, környezetvédelmi megbízott
Tel.: 96/66-8658
Fax: 96/66-8657
mailto: extern.laszlo.horvath@audi.hu

Tormás Petra
Környezetmérnök
Tel.:.96/516-6�5
Fax:.96/516-6��
mailto:.petra.tormas@buechl.hu

Kovács Dénes
Szállításvezető
Tel.:.�0/99�-4560
Fax:.96/516-6��
mailto:.denes.kovacs@buechl.hu

Záró gondolatok Hitelesítési információk

A nyilatkozatot készítették: Horváth.László,.Kovács.Dénes,.Tormás.Petra

A nyilatkozatot hitelesítette:.

Bodroghelyi.Csaba

A hitelesítő akkreditálási okiratszáma: HU-V-000�

A hitelesítés dátuma: �008..július.�9.

A Büchl Hungária Kft. alapadatai

Ezzel. az. Egyszerűsített. Környezetvédelmi. Nyilatkozat-
tal.az.Európai.Közösség.761/�001/EK.rendelet.követel-
ményeinek. megfelelve. szeretnénk. mindenki. számára
elérhetővé. tenni. a. BÜCHL. HUNGARIA. Kft.. környezet-
védelmi. attitűdjét. alátámasztó. tényeket,. környezeti.
tényezőket,.hatásokat,.valamint.elkötelezettségünket.

Az. Egyszerűsített. Környezetvédelmi. nyilatkozattal.
kapcsolatban.felmerülő.kérdésekkel.kapcsolatban.kér-
jük. forduljon.munkatársainkhoz.bizalommal.az.alábbi.
elérési.lehetőségek.bármelyikén.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!


