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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
1.) Előzmények 
 
A volt Csepel Művek talajszennyezés mentesítésére Önkormányzatunk kérésére, 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium illetékes munkatársaival, a Közép-
Duna–völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi Felügyelőség 
munkatársaival együttműködve létrehoztak egy bizottságot. A résztvevők közel 
egy éves előkészítő munka eredményeként meghatározták a volt Csepel Művek 
kármentesítésére vonatkozó feladatokat. 
 
2.) A feladat megvalósítása 

 
 A minisztérium az érintett hatóságok közreműködésével elkészítette a volt 
Csepel Művek talajszennyezés mentesítésére vonatkozó közbeszerzési 
dokumentációt. Ez az anyag példa nélküli nagy területre vonatkozott a maga 
nemében, útmutatóul szolgálhat a későbbi kármentesítési dokumentációk 
megfogalmazásához  
A szakmai anyag elkészítésének költségét a KvVM vállalta.  
A közbeszerzés a „volt Csepel Művek gyártelep 240 hektáros terület 
kármentesítési feladatainak megoldására vonatkozó stratégia anyag 
kidolgozására” szólt.  
 
A közbeszerzést a COWI Magyarország –Wessling Hungary - Agruniver 
Holding Konzorcium nyerte meg. A szakmai munka szintén közel egy évet vett 
igénybe. 
A feladat megoldása során iránymutató volt az Önkormányzatunk Képviselő –
testülete által elfogadott IVS és elengedhetetlen feltétel volt a tulajdonosokkal 
történő egyeztetés, a régi technológiák átnézése, illetve a külföldi tapasztalatok 
átvétele. 
 
A tervezett munka még zsűrizés (elfogadás) előtt áll, de szakmai folyóiratban 
„Környezetvédelem„ már megjelent rövidített ismertetése, melyet [1.számú, 2. 
számú mellékletként] tájékoztató anyagunkhoz csatolunk. 
Reményeink szerint, az anyag kiinduló pontja lehet egy európai uniós projekt 
előkészítésének, mely lehetőséget teremthet, a több mint 100 éves ipari 
tevékenységből eredő környezeti károk felszámolására. 
 
A környezeti károk felszámolása után lehetőség nyílhat, nem csak ipari funkciók 
megvalósítására az érintett területen. Ennek eredményeként 10-15 év múlva a 
városszerkezetbe illeszkedő barnamezős rekonstrukció valósulhat meg 
Csepelen. A szennyezés mentesítést elősegítheti, az EU támogatásával induló 
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barnamezős területek felszámolására vonatkozó ReTInA program, mint 
módszertani útmutató, a program felelőse a Budapest XXI. ker. Csepel 
Önkormányzata. A program futamideje 36 hónap, így egymást segítve 
valósulhat meg a két program. 
 
 
 
Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét. 
 
 
Budapest. 2009. november „…....” 
 
 
 
        Tisztelettel: 
 
 
         Orosz Ferenc 
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Az 1. és 2. számú mellékletek külön fájlokban találhatók.  
 
 

Elnevezésük: 
 

COWI tájékoztató_1_melléklet.pdf 
illetve 

COWI tájékoztató_2_melléklet.pdf 
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Szennyezett gócok
A feltárt szennyezőforrások, szennyeződések alapján első 
lépésként az alábbi gócok kerültek meghatározásra: 

Cr Észak A Cr VI Észak terület a volt fémmű területén került meghatározásra.  
 Részben kapcsolható a nehézfémek (nikkel, cink) által okozott  
 talajvíz-szennyeződéshez. 
Cr Nyugat A valamikori motorkerékpárgyártó-üzem területén található  
 CrVI szennyezés. 
Cr Kelet Az egyként kezelt góc részterületekre tagolható.
I. RÉszteRület: Csepel művek főbejáratától DNy-ra eső területen helyezkedik el.  
II. RÉszteRület: A jelenlegi vizsgálati területen kívül eső króm (VI)-tal szennyezett 
talajvizű gócterület, a volt Posztógyár területét érinti.
III. RÉszteRület: A jelenlegi vizsgálati pontok közül a legdélkeletibbre elhelyezkedő 
mintavételi ponton került kimutatásra, ez a talajvíz-szennyeződés az archív és a 
környező területen elhelyezkedő megfigyelőkutak eredményei alapján jelentősen 
túlterjed D-i és K-i irányban a jelen vizsgálatok által érintett területen.
VOCl Nyugat A Csepel Művek Ny-i, Dunával határos területrésze. A szennyeződés 
 legnagyobb részét a cisz-Diklóretén és a tetraklór-etilén jelenléte  
 jellemzi, de egyéb halogénezett szénhidrogének is előfordulnak  
 ezen a részterületen.
Pakura A vizsgált terület északi részén, a Dunával szomszédos területen  
 jelentős szabad fázisú pakura-szennyeződés került feltárásra.  
 A szennyeződésre jellemző, hogy a vizsgálatok szerint a tároló  
 tartályaival együtt van jelen. 
TPH Észak A góc és a hozzá tartozó szennyezett talajvizű terület a Csepel  
 Művek területének É-i részén található. 
TPH Dél A góc és a hozzá tartozó szennyezett talajvizű terület a Csepel  
 Művek területének É-i részén található. 
VOCl Kelet Az állapotfelméréssel érintett terület DK-i részén feltárt talajvíz- 
 szennyeződést döntően triklór-etilén jelenléte jellemzi, de ezek  
 mellett számos kisebb koncentrációban meghatározott halogénezett  
 komponens is kimutatásra került ezen a részterületen.
Ni A nikkel által okozott szennyeződés területe döntő részben  
 a valamikori fémmű, kisebb részben az erőmű területét érinti. 
Zn A Csepel Művek északi részén került a cink a talajvízben  
 kimutatásra. Kisebb foltokban, illetve koncentrációban egyéb  
 területen is kimutatásra került emelkedett cinkkoncentráció. 
Hulladék Dél A területen fellelhető hulladékokat első fázisban az alábbi  
 csoportokra osztottuk:
• eltemetett, feltöltésben lévő veszélyes hulladékok (pl. salakok)
• eltemetett, feltöltésben lévő nem veszélyes hulladékok (pl. építési törmelékek)
• területen elhelyezett, tárolt kommunális (nem veszélyes) hulladék.

A projekt célja a volt Csepel művek Gyártelep területén 
folytatott, elsősorban a múltbeli tevékenységek által 
okozott szennyezések felszámolására vonatkozóan 
egy olyan stratégiai terv kidolgozása volt, amely a terü-
let speciális helyzetét (közel 120 éves ipartörténeti 
múlt, kedvező városszerkezeti elhelyezkedés, privatizá-
ció révén kialakuló sokszereplős tulajdonosi struktúra) 
figyelembe veszi. 

A projekt keretében 2009 júniusában a COWI ma-
gyarország, a WEssLING Hungary  és az AGRUNIVER 
Holding Konzorcium (továbbiakban: Konzorcium) elké-
szítette az állapotfelmérésen alapuló stratégiai tervet. 

Stratégiai tervezéS célja
• Az állapotfelmérés célja – a rendelkezésre álló 

keretek között – a terület szennyezettségének meg-
ismerése, aktualizálása, értékelése, a stratégiai ter-
vezési feladatok elvégzéséhez szükséges alapada-
tok, információk előállítása. Fontos felhívni a figyelmet 
arra, hogy ez nem a jogszabályi előírásoknak megfe-
lelő tényfeltárás, az állapotfelmérés a stratégiai terv 
alapját képezi.

• A stratégiai terv célja az optimális kármentesítési 
beavatkozások kiválasztása a kármentesítési lehető-
ségek széleskörű értékelésével, ami alapján megha-
tározható a kármentesítési stratégia célkitűzése. A 
stratégiai terv célja közé tartozik egy intézkedési terv 
készítése, amely az érintett szereplők feladatait hatá-
rozza meg. Az intézkedési terv kiemelten foglalkozik 
a finanszírozási lehetőségekkel, törekszik az EU for-
rások minél nagyobb mértékű bevonására, támasz-
kodva a nemzetközi tapasztalatokra.

a környezet jelenlegi állapota 
az állapotfelmérés módja
A földtani-vízföldtani viszonyok és a szennyezettség 
aktualizálása érdekében 39 sekély és 4 talajvíztartó fe-
küig mélyülő ideiglenes mintavételi furat került létesí-
tésre, melyekből talaj- és talajvízmintavételre került sor. 
További két mintavételi pontból a fúrási munkák nehéz-
sége miatt csak talajmintavétel történt. Az állapotfel-
mérés részeként, a mintavételezés során 350 talajmin-
tavétel történt, melyekbõl több mint ezer analitikai vizs- 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata  

kezdeményezésére a Környezetvédelmi és Vízügyi  

Minisztérium 2008-ban indította el „A volt Csepel 

Művek Gyártelep mintegy 240 hektáros területének 

kármentesítési feladatainak megoldására vonatkozó 

stratégiai szakanyag kidolgozása” tárgyú projektet.

 stratégiai terv a volt 
Csepel Művek Gyártelep 

kármentesítési feladataira 1.

Á l l A P o t f e l M É R É s  
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 gálat került elvégzésre. A mintavétel során – a területen változó 
vastagságban (0-7 m) meglévő jelentős salakfeltöltések miatt 
– elkülönítésre kerültek a talajból, illetve a salakfeltöltésből 
származó mintavételek. Ennek megfelelõen 262 „talaj” és �� 
„salak” jelű minta került laboratóriumi vizsgálatra. A felszín alat-
ti víz szennyezettségének állapota 7� felszín alatti vízminta 
analitikai vizsgálatát követően került elemzésre, mely mintegy 
500 vizsgálatot jelentett.

Az állapotfelméréshez áttekintésre, feldolgozásra és felhasz-
nálásra kerültek a területen elvégzett korábbi környezeti álla-
potvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat, tényfeltárás, va-
lamint az érintett területet jellemző egyéb feltárások során el- 
végzett vizsgálatok eredményei. 

A szennyezettség megismerését követően, a humánegész-
ségügyi és környezeti, ökológiai kockázatokat is figyelembeve-
vő egyszerűsített kockázatelemzés készült, melynek eredmé-
nye a stratégia-tervezéshez felhasználásra került.

Az állapotfelmérés során feladat volt továbbá:
• történeti kutatás (szennyezőforrások beazonosítása, korábbi 

technológiák bemutatása, korábban készült környezetvédelmi 
dokumentációk áttekintése)

• a terület vizsgálata távérzékelési módszerekkel (légifotók, űrfel-
vételek, geoelektromos vizsgálatok stb.),

• a több 10 km hosszú egyesített csatornarendszer vizsgálata,
• korábbi és jelenlegi vízhasználatok feltérképezése,
• a területen fellelhető hulladékok számbavétele.

TalajVÉDelem/KármeNTesíTÉs TalajVÉDelem/KármeNTesíTÉs

2009

1134 Bp. Tüzér u. 41. 
Tel: +36 (1) 236 6220  ,Fax: +36 (1) 236 6221 
e-mail: cowi@cowi.hu,   web: www.cowi.hu

Cégünk a környezetvédelem, a közlekedés, a 
területfejlesztés és mindezekhez kapcsolódó közgazdasági
szakterületeken áll ügyfelei rendelkezésére. Tevékenységi 
területeink a fejlesztések előkészítésétől a megvalósításig 
szorosan összefüggnek. 

Főbb szolgáltatásaink:
      Stratégia-, program ill. akcióterv kidolgozás
      Hatáselemzés, vizsgálat
      Megvalósíthatósági tanulmány-készítés
      Környezetvédelmi-, gazdasági és pénzügyi elemzés
      Hálózattervezés, forgalmi modellezés
      Műszaki tervezés (út, vasút, forgalomtechnika)
      Környezetvédelmi szakértés
      Projekt-előkészítés és -menedzsment

Hold ni

2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2. (Pf. 56)
Tel.: +36(28)417-463, Fax: +36(28)415-964

E-mail: info@agruniverholding.hu
Web: www.agruniverholding.hu

Fõbb szolgáltatásaink:

- Állapotfelmérések, tényfeltárások kivitelezése
- Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése
- Mûszaki beavatkozások tervezése és kivitelezése
- Hatástanulmányok, felülvizsgálatok, auditok készítése
- Mûszaki ellenõrzés (környezetvédelmi)
- Hulladéklerakók rekultivációjának tervezése
- Környezetvédelmi szakértés, tanácsadás
- Környezetvédelmi és környezetbiztonsági kutatás-

fejlesztés (Green-biotechnology)
- Innovatív technológiák fejlesztése

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

Laboratóriumi szolgáltatások és szaktanácsadás 
életünk minőségének megőrzéséért és javításáért

Környezetanalitikai üzletágunk akkreditált tevékenységei:
• Környezeti elemek akkreditált mintavétele és szállítása
• Kémiai, fizikai-kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
• Szakértői, tanácsadói tevékenység

WESSLING Hungary Kft.
1047 Budapest Fóti út 56.
Tel.: 06-1-272-2100, Fax:06-1-435-0100
E-mail: info@wessling.hu, www.wessling.hu

Életünk min�sége

Wessling 90x90 image hirdetes final.indd   1 2009.09.04.   15:42:28
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A fenti gócokon kívül az alábbi, területileg nem lehatárolható 
szennyeződések találhatóak a vizsgált területen: 

• Kisebb lokális szennyezések (mono-aromás szénhidrogé-
nek /BTEX/, policiklikus aromás szénhidrogének /PAH/);

• A területen eltérő vastagságban jelen levő salakfeltöltés 
(átlagos vastagsága 1–1,5 méter) jelentős mennyiségben tar-
talmaz toxikus elemeket (As, Cd, Ni, Cu, Pb), a talajvíz felé köz-
vetített kockázata a vizsgálati eredmények szerint korlátozott.

a Stratégiai terv megalapozáSa 
Az adott területhasználatok és a feltárt szennyező anyagok 
alapján lehatárolt gócokhoz számos megalapozó tanulmány ké- 
szült, elemzés történt.
• áttekintésre kerültek a vonatkozó jogszabályok, a területre 

vonatkozó hatósági előírások, programok.
• A tulajdonviszonyok feltárása megtörtént, azok időbeliségé-

nek nyomon követésével.
• A felelősség elemzése góconként történt, megvizsgálva 

adott góc esetében a következő szempontokat: a szennye-
zőforrás és szennyezett terület térbeli lehatárolása, a kör-
nyezeti problémát okozó technológia meghatározása, a szeny- 
nyező-tevékenység okozójának jelenlegi jogi helyzete, a szeny- 
nyezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak felelőssége, 
hatósági kötelezés.

• Az épített értékek, kulturális örökséget képező épületek, 
raktárak, hajdani ipari értékek számbavétele, jellemzése is 
megtörtént. 

• megtörtént az érdekcsoportok feltárása és elemzése. Ebben 
külön hangsúlyt kaptak a jelenlegi tulajdonosok, a területen 
gazdasági tevékenységet folytatók szempontjai.

• A történeti és a jelenlegi területhasználat felderítésre került. 
A terület jövőbeni használatára vonatkozó elképzeléseket 
két szcenárióban szükséges vizsgálni: 
• Csepel Integrált Városfejlesztési stratégiája (IVs), amely az 
ipari, kereskedelmi funkció megtartását javasolja az északi 
részen, a déli részen a Duna mellett szabadidő- és lakózóna 
létrehozását javasolja, a középső részén pedig intézményi 
funkciók megjelenését szorgalmazza a műemléképületek új-
rahasznosítása érdekében.
• A XXI. kerület Csepel Önkormányzata által elnyert INTER-
REG támogatás, mely szintén tartalmaz a területhasználatra 
vonatkozó elképzeléseket. Az INTERREG támogatási elkép-
zelésben alapvetően a terület foglalkoztatási jellegének nö-
velése, magas hozzáadott értékű termelő foglalkoztatási 
zóna létrehozása a cél.  

• A támogatásra vonatkozó szabályok és a kármentesítés fi-
nanszírozására fellelhető forráslehetőségek részletes elem-
zésére is sor került.

• Nagy hangsúlyt kapott a nemzetközi tapasztalatok áttekin-
tése, amelyből látható, hogy az ilyen összetett, nagy kiterje-
désű szennyezések esetében a siker fontos tényezője volt  
a végrehajtást segítő intézményrendszer kialakítása, az álta-
lában egységes, többségében állami, önkormányzati tulaj-
donviszonyok, magántőke és állami tőke együttműködése.

Folytatása következik: A stratégiai terv által javasolt beavatko-
zások, intézkedések.

DóCsné BAloGh ZsuZsAnnA projektvezető,  

nAGy AnDreA, TenDli KrisZTinA,  

GyeTvAi GABriellA, KoCsis TAMás, KonDor 

sZilviA, nováKi ATTilA / CoWi Magyarország Kft. 

Dr. KrisZT BAláZs, rúZs-Molnár áKos,  

eleKes péTer, sZiláGyi GyörGy

/ AGruniver holding Kft.

pAloTAi ZolTán / WesslinG hungary Kft.
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TalajVÉDelem/KármeNTesíTÉs

A megújuló energiahordozók költ-
ségei az utóbbi években jelentő-
sen csökkentek, de ma még nem 
versenyképesek a fosszilis ener-
giahordozókkal. 

A hulladékok anaerob, levegőtől 
elzárt közegben végzett kezelése 
a környezet tisztaságának meg-
óvásán túlmenően jelentős meg-
újuló energia forrása is lehet. A 
szerves anyagok aerob komposz-
tálása és anaerob kezelése között 
a lényeges különbség abban van, 
hogy az aerob esetben a kezelés 
során felszabaduló energia egy 
részét hő formájában nyerhetjük 
vissza, míg az anaerob kezelés 
eredménye a jobb hatásfokban 
kinyerhető, könnyen szállítható és 
tárolható biogáz. 

A biogáz szerves anyagok 
anaerob erjedése során képződő, 
a földgázhoz hasonló légnemű 
anyag. Az anaerob rothadás mik-
roorganizmusok közreműködé-
sével megy végbe. A biomassza 
majdnem minden formájának szer-  
ves része – beleértve a szennyvíz-
iszapot, az állati melléktermékeket 
és az üzemi szennyvizet – anae-
rob emésztéssel metánra és szén- 
dioxidra bontható. Biogázképző-
dés spontán is lejátszódik mocsa-
rakban, hulladéktároló telepeken, 
tengerek, tavak, folyók iszapjá-
ban, át nem szellőztetett talajréte-
gekben, illetve az árasztásos nö-
vénytermesztésnél. mesterséges 
beavatkozással növelhető a gáz-
termelés.

A biogáz 1 köbmétere hozzá-
vetőlegesen 60%-os metántar-
talommal 0,6 liter fűtőolaj vagy 
ugyanennyi földgáz energiatartal-
mával egyezik meg. A biogáz-elő-
állítás emellett ökológiai előnnyel 
is jár: nem kerül többlet CO2 a 
légkörbe. További előny, hogy a 
mezőgazdasági melléktermékek, 
trágyák biogázzá alakítása közben 

a metán légkörbe jutását meg-
akadályozzuk, hiszen a metán 
25-ször erősebb üvegházhatá-
sú gáz, mint a CO2. A fermentá-
ciós maradék pedig kiváló tulaj-
donságokkal rendelkező talaj- 
erőutánpótló, műtrágyát kiváltó 
anyag.

Az anaerob lebontás egy komp-
lex mikrobiológiai folyamat, a bio-
gáz termelésekor ezek egymásra 
épülnek, természetes körülmé-
nyek között nem lehet egymástól 
elválasztani őket. Ezeknek a mik-
roba közösségeknek a tanulmá-
nyozását több mint 20 éve végez-
zük szegeden a szegedi Tudo- 
mányegyetem Biotechnológiai 
Tanszékén és az mTA szegedi 
Biológiai Központjában. Kutatása-
ink célja a mikrobiológiai szem-
pontból bonyolult kölcsönhatások 
vizsgálata: igyekszünk megérteni, 
hogy a rengeteg parányi élőlény 
összehangolt működését milyen 
szabályok irányítják, és hogyan 
tudunk az életükbe úgy beavat-
kozni, hogy ez lehetőleg ne zavar-
ja őket, de több biogázt termelje-
nek. A mikrobák világával nehéz 
közvetlenül szót érteni, hiszen 
nem ismerjük a – zömmel kémiai 
jelmolekulák közvetítette – nyelvü-
ket, ezért viselkedésüket kísérle-
tes úton tudjuk vizsgálni. A mik-
robák tevékenységét sok külső 
körülmény befolyásolja, ezek kö-
zül legalább a legfontosabbakat 
azonos és szabályozható érté-
keken kell tartani. Erre a célra  
a kutatók fermentorokat fejlesz-
tettek ki, ahol ilyen kontrollált 
környezeti feltételeket tudunk biz-
tosítani. Természetesen fontos 
számunkra a termék (esetünk-
ben ez a biogáz) termelődésé-
nek folyamatos követése is. 

A termelő biogázüzemek beren-
dezéseit laboratóriumi méretre 
lekicsinyítve számos problémát 

A 21. században a napenergia sokféle felhasználása, 

többek között a biomassza-növények és a növényi 

alapú anyagok használata kerül előtérbe.

MiKroBáK kell megoldani az ipari technoló-
gia hatékonyabbá tétele érdeké-
ben. mivel a biogáztermelés spe-
ciális igényeit kielégítő laborató- 
 riumi fermentorokat nem lehet 
kapni, ilyen berendezéseket fej-
lesztettünk ki ipari partnereink se-
gítségével. Ezek a berendezések 
a legfontosabb környezeti tulaj-
donságokat nem csak folyama-
tosan mérik (lásd fotó és ábra), 
hanem szabályozni is tudják a 
speciális feladatokhoz igazodot-
tan kiválasztott érzékelők és mű-
ködésüket irányító számítógépes 
vezérlés segítségével. szegeden 
jelenleg 15 darab 5 literes és  
4 db 50 literes biogázfermentor 
üzemel. A laboratóriumban telepí-
tett kiegészítő műszerpark a kép-
ződött gáz összetételének, a be-
táplált anyag és a fermentációs 
maradék teljes analízisének el-
végzésére alkalmas. A kutatás 
mellett a berendezéseket és a 
szaktudásunkat biogáztelepek 
üzemeltetői számára végzett szol-
gáltatásaink formájában kínáljuk 
közvetlen felhasználásra. Leg-
újabb kutatási irányunk lehetővé 
teszi az egyes mikrobaféleségek 
azonosítását a bonyolult össze-
tételű mikroba-közösségen belül 
anélkül, hogy a közösség életébe 
beavatkoznánk. Ehhez a krimina-
lisztikában is használt, DNs-alapú 
azonosítási eljárások módosított 
változatát használjuk. 

mennyi az optimáliS 
fermentációS időSzak?
A következőkben egy példán 
szeretnénk bemutatni a biogáz 
technológia alkalmazásának né-
hány előnyös vonását.

magyarországon éves szinten 
250–300 000 tonna etanolt állíta-
nak elő. Az ipari etanol többségét 
megújuló energiahordozóként 

hasz nosítják: nagy részét a ben-
zinhez keverve csökkentik annak 
környezetkárosító, globális felme-
legedést előidéző hatását. Ehhez 
nagyjából 1 millió tonna gabonára 
van szükség. A gyártás során 
minden liter alkohol mellett 10 li-
ternyi olyan szeszipari mellékter-
mék keletkezik, amelynek hasz-
nosítása eddig nem, vagy csak 
részben volt megoldott. Ilyen 
maga a fermentációs maradék, 
a szeszmoslék, amelynek külön-
böző frakciói eltérő tulajdonsá-
gai miatt kerülnek elkülönítve 
hasznosításra. A szeszmoslék el-
terjedt felhasználása ma állatita-
karmányadalékként történik. Er-
re a célra megfelelő is a szesz- 
moslék, de két baj van vele. Az 
egyik az, hogy az ipari etanolgyár-
tás növekedésével párhuzamosan 
csökken az állatállomány, tehát 
egyre kevesebb takarmány-kiegé-
szítő fogy el. A másik – fontosabb 
– probléma, hogy a szeszmos-
lékot a takarmányozási felhasz-
náláshoz be kell szárítani, ez pe-
dig rengeteg energiát emészt 
fel. Az alkoholgyártás egyébként 
is energiaigényes technológia, 
az előállítási költségeknek nagy-
jából 40%-át az energia teszi ki, 
és manapság az etanolgyárak 
többsége is fosszilis földgázzal 
vagy olajjal működik.

Az alkoholgyártási mellékter-
mék, a szeszmoslék keverés nél-
kül, ülepedéssel két frakcióra kü-
lönül el. Önként kínálja magát a 
lehetőség, hogy a sűrűbb, köny-
nyebben beszárítható frakciót 
tartsák meg takarmánykiegészítő-
gyártásra, a hígabb, vizes frakciót 
pedig megújuló energianyerésre 
hasznosítsuk biogáz-fermentáció-
val. A fermentáció előtt az alap-
anyag legfontosabb paramétereit 
meg kell vizsgálni.

A vizsgálandó anyaggal négy 
fermentort indítottunk. Az 1. fer-
mentor tartózkodási ideje (az idő-
tartam, ameddig a fermentálandó 
anyag átlagosan a fermentorban 
tartózkodik) 15 nap, a 2. fermen-
tor 20 napos, a 3. fermentor 25 
napos, a 4. fermentor 30 napos 
tartózkodási idővel működött. 
Az 1. és 2. fermentorban a rövid 
retenciós idő miatt a mikrobáknak 
nincs elég idejük a megfelelő sza-
porodásra és biomassza-lebon-
tásra, és ezért magasabb TC(tel-
jes széntartalom)-értékek voltak 
kimutathatók. A hosszabb tar-
tózkodási időnek köszönhetően 
a 3. és 4. fermentorban tökélete-
sebb lebontás valósult meg. A 
TN-tartalom (teljes nitrogén) nem 
változik jelentősen a fermentáció 
után. Az eredmények azt mutat-
ják, hogy a szénatomok egy ré-
sze (az 1.-2. fermentorokban 
kevesebb, a 3.-4. fermentorok-
ban több) a rendszerből biogáz 
formájában felszabadult, a szesz-
moslék nitrogéntartalma viszont 
a lebomlás során beépült a szapo-
rodó mikrobák fehérje- és egyéb  
N-tartalmú molekuláiba.

Az ecetsav 5 mg/ml-es kon-
centrációban már gátolhatja a 
biogáz-termeléssel járó anaerob 
fermentációt. A rövid retenciós 
idejű fermentorokban az acetát 
mennyisége jelentősen megnőtt. 
Ez annak tudható be, hogy az 
acetogének gyorsabban szapo-
rodnak, mint a metanogének, te-
hát a rövid retenciós idő miatt az 
arányuk megnő a sokkal lassab-
ban szaporodó, ezért a rövid átfu-
tási idejű rendszerből kihíguló me-
tanogén mikrobákhoz képest. A 
3. és 4. fermentorban azonban 
végig alacsony koncentrációban 

volt csak jelen az ecetsav, tehát 
a 25-30 napos tartózkodási idő 
megfelelő az optimális biogáz ter-
melésben résztvevő metanogé-
nek szaporodásához és biológiai 
aktivitásához. 

Az 1. és 2. fermentor a 20. nap-
tól nem termelt jelentős mennyi-
ségű gázt, a rendszer leállt a ma-
gas savkoncentráció és alacsony 
metanogén populáció miatt. A  
3. és 4. fermentor viszont fo-
lyamatosan termelte a biogázt. 
Ebben az esetben is igaz, hogy 
a 4. fermentorban egységnyi bio-
masszából magasabb biogáz-
hozam érhető el.

A szeszipari melléktermék fe-
lülúszójával végzett vizsgálatok 
eredményéből megállapítható, 
hogy a rövid (15 és 20 nap) reten-
ciós idő nem elegendő a folyama-
tos biogáz-termeléshez. A meta-
nogén mikrobák nem képesek 
elég gyorsan felhasználni a meg-
termelt ecetsavat, ezáltal a rend-
szer lesavanyodik, és a mikrobák 
kihígulnak a rendszerből. Az opti-
mális retenciós idő 30 napban ál-
lapítható meg, ekkor a legjobb 
a bevitt szárazanyag egységnyi 
tömegére jutó biogáztermelés. 
Az eredményekből az becsülhe-
tő, hogy kb. 5 millió m3 biogáz 
termelhető ma hazánkban az 
etanolgyártás melléktermékeként 
keletkező és gyakorlatilag más 
célra fel nem használható, veszé-
lyes hulladékként ártalmatlanítan-
dó szeszmoslék hígfázisból. 

Nyilvánvaló, hogy minél alapo-
sabban megismerjük a legkülön-
bözőbb összetételű szerves anya-
gok felfalására szakosodott és 
mellesleg biogázt termelő parányi 
közösségeknek az életét, annál 
eredményesebben tudjuk őket fo-
kozott biogáz termelésre fogni.

prof. Dr. KováCs l. Kornél, 

KováCs eTelKA, áCs norBerT, 

Dr. BAGi ZolTán

szegedi Tudományegyetem 

Biotechnológiai Tanszék, 

MTA szegedi Biológiai Központ 

Biofizikai intézet

megújuló eNergiáK

a biogáz- 
fermentorokban

Szárazanyag-tartalom (%) 5,14
szerves anyag-tartalom (%/szÁA) 80,9
pH 5,4
C/N 4,2
szulfát (mg/l) 2805
a szeszipari moslék felülúszójának 
jellemző értékei.  
(C/N = szén/nitrogén arány) 
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A Környezetvédelem előző számában bemutatásra 

került a stratégiai tervezés célja, az állapotfelmérés 

módszere és eredményei, valamint a stratégiai tervet 

megalapozó elemzések. Folytatásként bemutatjuk  

a kármentesítési beavatkozás irányait.

ex situ megoldás attól függően, hogy a tűrhető kockázat a lokalizációt 
lehetővé tette-e, illetve, hogy az in situ és az ex situ megoldásokkal 
milyen szenynyezőanyagok koncentrációjának együttes csökkentése 
lehetséges-e műszakilag. A tűrhető kockázat lényegében az IVs szce-
nárió (Csepel Integrált Városfejlesztési stratégia), illetve az INTERREG-
szcenárió (XXI. kerület Csepel Önkormányzata által elnyert INTER-
REG-támogatás) szerinti területhasználatok követelményeinek megfe- 
lelő célállapotok elérését jelenti. mindkét szcenárió az ipari, keres- 
kedelmi funkció megtartását javasolja a volt Csm északi részén, az 
IVs-szcenárió a déli részen a Duna mellett szabadidő és lakózóna lét-
rehozását javasolja, a középső részén pedig intézményi funkciók 
megjelenését szorgalmazza a műemlék-épületek újrahasznosítása ér-
dekében, míg az INTERREG-szcenárió ilyet nem  különböztet meg.

A góccsoport szintű változatok elemzése egyszerűsített közgazda-
sági költséghaszon-elemzés, illetve költséghatékonyság-elemzés 
módszerével történt. mindkét módszer alkalmazása során megtör-
tént a kármentesítés egyszeri jellegű költségeinek, valamint a folyama-
tosan felmerülő, működési jellegű (elsősorban monitoring) költségeinek 
becslése 30 évre, a kármentesítés nélküli esethez viszonyítva. A válto-
zatelemzés ezen szintjén a hatások részletes elemzése megtörtént, de 
a hatások számszerűsítése és pénzben kifejezése ezen a szinten még 
nem szükséges. 

A költségek és hatások összevetése alapján a következő megállapítá-
sok tehetők:

• Az északi területen (CrVI, pakura, TPH, zn, Ni-szennyezések) a 
négy vizsgált változat költségei az elért hatások szintjének növekedé-
sével fordítottan arányosak, ezért egyszerűsített módszerrel nem lehet 
a változatok közül választani, így az itt megfogalmazott változatokat 
Csm-szinten szükséges vizsgálni.

• A nyugati területen a vizsgált három változat közül mind a hatása-
iban, mind költségeiben legkedvezőbb volt a két szennyezőanyag 
(VOCl, CrVI) együttes ex situ kezelése, ezért a Csm-szintű elemzés-
ben elegendő ezt vizsgálni.

• A keleti VOCl szennyezés esetén a vizsgált három változat közül 
mind a hatásaiban, mind költségeiben legkedvezőbb volt az ex situ 
kezelés, ezért a Csm-szintű elemzésben elegendő ezt vizsgálni.

Ezen túlmenően szükséges vizsgálni a teljes Csepel művek terüle-
tén olyan változatokat, melyek együttesen kezelik a góccsoportokat. 
Ennek megfelelően két további Csm-szintű változat kerül elemzésre, 
a lokalizáció kiterjedésétől függően.

III. szint – CSM-szintű változatok elemzése 
A változatok elemzése többszempontú értékeléssel történt.

A változatelemzés végső következtetése szerint az egyes terület-
használati szcenáriók esetében azonos sorrend alakul ki: legkedve-
zőbb változat a terület ex situ kezelése, amelyet nem nagy különb-
séggel követnek az északi területek lokalizációjával és részleges in situ 
kezelésével kombinált változatok is. majd a sor végén, de igen kis el-
téréssel jelennek meg az északi és a nyugati területek közös lokalizá-
cióját tartalmazó változatok. Ezek alapján körvonalazható a kármente-
sítési beavatkozások nagyságrendje, azonban a végső kármentesítési 
megoldást majd a részletes tényfeltárás alapján a kármentesítési mű-
szaki beavatkozási terveknek kell majd megadniuk.

 stratégiai terv a volt 
    Csepel Művek Gyártelep 

kármentesítési feladataira

Az állapotfelmérés és a megalapozó elemzések alapján a stratégiai 
terv elkészült, ennek szakmai elfogadtatása, egyeztetése jelenleg fo-
lyamatban van. A stratégiai tervből elsősorban azok az elemek mutat-
hatók be, amelyek elvi lehetőségeket, nem pedig konkrét intézkedé-
seket adnak meg. 

A lehetséges kármentesítési beAvAtkozások 
elemzése 
Az állapotfelmérésben meghatározott szennyezettségi gócokra vonat-
kozóan többszintű elemzés készült a lehetséges beavatkozási változa-
tok közül az optimális változatok kiválasztására. Az alkalmazott válto-
zatelemzési módszerek megfelelnek az EU-támogatásoknál szük- 
séges költséghaszon-elemzési útmutatók követelményeinek.

  
I. szint – Előzetes szűrés: a lehetséges beavatkozási változatok meg-
határozása 
Az előzetes szűrés során góconként elemzésre került:
• milyen beavatkozással milyen célállapotok érhetők el,
• a célállapotok alapvetően a területhasználat függvényében tűrhető 

célértékeket jelenti; ennek érdekében vizsgálni kell, hogy:
• milyen területhasználatok várhatók,
• az egyes területhasználatok esetén milyen célértékek fogadhatók 

el,
• a gócok között milyen összefüggések vannak a beavatkozás és a 

hatás oldaláról: gócsoportok meghatározása 
Az elemzés eredményeképpen meghatározásra kerültek a kármen-

tesítés szempontjából együtesen kezelhető góccsoportok. Az elem-
zés alapján kizárhatóak voltak a további változatelemzésből azok a 
szennyezések is, amelyek még nagyságrendileg sem becsülhetők 
meg részletes tényfeltárás nélkül.

II. szint – Góc, góccsoport-szintű változatok elemzése 
Első lépésként a góccsoport-szintű változatok kerültek meghatáro-
zásra: a megvalósítható beavatkozások közül az lett ezen a szinten 
elemzendő változat, amely a tűrhető kockázatot el tudja érni. A megva-
lósítható beavatkozások között szerepelt a lokalizáció, az in situ és az 

2.
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1134 Bp. Tüzér u. 41. 
Tel: +36 (1) 236 6220  ,Fax: +36 (1) 236 6221 
e-mail: cowi@cowi.hu,   web: www.cowi.hu

Cégünk a környezetvédelem, a közlekedés, a 
területfejlesztés és mindezekhez kapcsolódó közgazdasági
szakterületeken áll ügyfelei rendelkezésére. Tevékenységi 
területeink a fejlesztések előkészítésétől a megvalósításig 
szorosan összefüggnek. 

Főbb szolgáltatásaink:
      Stratégia-, program ill. akcióterv kidolgozás
      Hatáselemzés, vizsgálat
      Megvalósíthatósági tanulmány-készítés
      Környezetvédelmi-, gazdasági és pénzügyi elemzés
      Hálózattervezés, forgalmi modellezés
      Műszaki tervezés (út, vasút, forgalomtechnika)
      Környezetvédelmi szakértés
      Projekt-előkészítés és -menedzsment

Hold ni

2100 Gödöllõ, Ganz Ábrahám u. 2. (Pf. 56)
Tel.: +36(28)417-463, Fax: +36(28)415-964

E-mail: info@agruniverholding.hu
Web: www.agruniverholding.hu

Fõbb szolgáltatásaink:

- Állapotfelmérések, tényfeltárások kivitelezése
- Megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése
- Mûszaki beavatkozások tervezése és kivitelezése
- Hatástanulmányok, felülvizsgálatok, auditok készítése
- Mûszaki ellenõrzés (környezetvédelmi)
- Hulladéklerakók rekultivációjának tervezése
- Környezetvédelmi szakértés, tanácsadás
- Környezetvédelmi és környezetbiztonsági kutatás-

fejlesztés (Green-biotechnology)
- Innovatív technológiák fejlesztése

Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft.

Laboratóriumi szolgáltatások és szaktanácsadás 
életünk minőségének megőrzéséért és javításáért

Környezetanalitikai üzletágunk akkreditált tevékenységei:
• Környezeti elemek akkreditált mintavétele és szállítása
• Kémiai, fizikai-kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok
• Szakértői, tanácsadói tevékenység

WESSLING Hungary Kft.
1047 Budapest Fóti út 56.
Tel.: 06-1-272-2100, Fax:06-1-435-0100
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Projektté AlAkíthAtóság, támogAthAtóság, 
felelősség
A góc, góccsoport és Csm-szintű változatelemzés során kiválasztott, 
társadalmilag hasznos beavatkozási változatok közül a projektek kialakít-
hatóságát a felelősség kérdése és a finanszírozhatóság határozza meg.

Támogatási szabályok és forráslehetőségek
A 2008/C 82/10 közösségi iránymutatás 3.1.10 pontja alapján  
a szennyezett területek kármentesítése tekintetében nyújtott támoga-
tás esetén, amennyiben a szennyezőt egyértelműen azonosítani tudják, 
a „szennyező fizet” elvvel összhangban e személynek kell finanszíroznia 
a kármentesítést, és állami támogatás nem nyújtható. Ebben az össze-
függésben a „szennyező” az a személy, akit az egyes tagállamok joga 
értelmében a felelősség terhel. Ha a szennyezőt nem lehet azonosítani, 
vagy nem lehet a költségek viselésére kötelezni, a munka elvégzéséért fele-
lős személy részére támogatás adható. A nyújtott támogatás elérheti a tá-
mogatható költségek 100%-át. A támogatás összege egyenlő a kár-
mentesítési munkálatok költségéből levonva a földterület értéknöveke- 
désének összegét.

Ez alapján a szennyezett területek kármentesítési feladatainak 
elvégzése a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „vize-
ink jó kezelése” prioritáson belül a pályázati felhívásban a támoga-
tási konstrukciónak az 1. fordulóban három típusa van:
I. Az okozóra át nem hárítható kármentesítések előkészítése
II. Egyszerűsített felszámolásoknál a várhatóan az okozóra át nem 

hárítható kármentesítések előkészítése
III. A kivizsgálás előkészítése, továbbá az okozóra át nem hárítható 

kármentesítések előkészítése.
Pillanatnyilag nincs pályázható ROP barnamezős kiírás. 
A finanszírozási lehetőségeket indokolt esetben jogszabályok, kiírá-

sok módosításával lehet bővíteni.

támogAtási lehetőség és felelősség
A stratégiai terv egyik legfontosabb célja, hogy olyan projekteket pró-
báljon kialakítani, amelyek finanszírozásába minél nagyobb mértékben 
támogatás vonható be. Ennek oka az, hogy a hatósági eljárások a 
számos tulajdonos és területhasználó miatt időben nagyon elhúzód-
nának, közben a terület fejlődése, a gazdasági életbe történő vissza-
kapcsolása nem lehetne eléggé hatékony. Ezért meg kell találni azo-
kat a projektlehetőségeket, amelyek esetében a támogatási feltételek 
teljesíthetők, azaz a szennyezőt nem lehet a költségek viselésére kö-
telezni, így a KEOP-ból támogatható.

A területen (valaha) működő technológiák, a szennyezőforrások felde-
rítése és széleskörű jogi elemzés alapján látható, hogy a szennyezések 
nagy része esetében kimutatható, hogy a szennyezés elsősorban az 
egykori Fémmű, a Kerékpár és Konfekcióipari Gépgyár, a szerszám-
gépgyár, motorkerékpárgyár, Csőgyár, Acélmű területhasználatához, 
azon folytatott technológiákhoz kapcsolható. A felelősnek tekintett terü-
lethasználók nagy része jogutód nélkül felszámolással, végelszámolás-
sal megszűnt, illetve felszámolás alatt áll. A jelenlegi tulajdonosok a 
szennyező tevékenységet folytatóhoz nem kapcsolhatók. A tulajdono-
sok jelenlegi tevékenysége és a szennyező góc kialakulása között ös-
szefüggés általában nem állapítható meg. Néhány esetben nem zárha-
tó ki a volt Csm területén kívülről jövő szennyezés, illetve az, hogy 
magánjogi szerződések tartalmaznak speciális rendelkezéseket, ame-
lyek csak hatósági eljárás keretein belül lennének megismerhetők.

mindezek alapján összességében kijelenthető, hogy a feltárt szen-
nyezettségi gócok nagy részére – a szennyezés okozójának jogutód 
nélküli megszűnése következtében – KEOP-projekt alakítható ki a 
stratégiai terv intézkedési terv részében meghatározottak szerint. 

DóCsné BaloGh ZsuZsanna projektvezető

naGy anDrea, TenDli KrisZTina, GyeTvai GaBriella, KoCsis 

TaMás, KonDor sZilvia, nováKi aTTila, CoWi Magyarország Kft.

PaloTai ZolTán, WesslinG hungary Kft.

Dr. KrisZT BaláZs, rúZs-Molnár áKos,  

eleKes PéTer, sZiláGyi GyörGy, aGruniver holding Kft.


	T-1-1215.pdf
	T-1-1215-1.pdf
	T-1-1215-2.pdf

		2011-12-01T09:00:42+0100
	dr. Szeles Gábor
	Elfogadom ezt a dokumentumot




