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Az Európai Unió környezetvédelmi elõ-
írása a zöld hulladék mennyiségének 
– 2016-ig – mintegy 65%-kal való mér-
séklése. A komposztálás ezért is nagyon 
fontos mind egyéni, mind közösségi 
szinten is. Ehhez nyújtunk segítséget a 
legjobb minõségû német komposztáló be-

ren dezé sek gazdag kínálatával. Ma gyar  -
or szá gon a legnagyobb választékot cé-
günknél találja!

Keressen minket a www.komposztalo.hu 
oldalon, vagy Ökokert Webáru há zunkat 
a www.okomarket.hu oldalon!

A gazdaságos és valóban környezetbarát 
kert érdekében a lágy esõvizet célszerû 
összegyûjteni és felhasználni kertünk ön-
tözésére. Föld alá telepíthetõ tartályaink 
alkalmasak esõvizes kertellátó öntözõ-

rendszerek tervezéséhez, de a locsoláson 
kívül lehetõvé teszi a WC-k és mosógép 
ellátását, vagy a teraszok, járdák tisztítá-
sát, autómosást is vezetékes víz haszná-
lata nélkül!

Látogasson el www.esovizgyujtes.hu 
oldalunkra!

A komposztálással pénzt takaríthat meg:
Kevesebb hulladék kerül a kukába
Ingyen lesz virágföldje, a hulladékból értékes erõforrást varázsol
A tápanyagok visszakerülnek a földbe
A talaj szerkezete javul, kevesebbet kell öntözni
A komposzt táplálja a talajt
Javítja a gyümölcs- és zöldséghozamot
Virágoskertje még szebbé válik

varázso

Egészen új dimenziók nyílhatnak házunk és kertünk kialakításában, amikor 
az esztétikai és praktikussági szempontok mellett fi gyelembe vesszük 

a környezetbarát és fenntartható technológiák alkalmazását. Sokat tehetünk 
a környezet megóvásáért, ha megpróbáljuk a természet kincseit nem csak 
felhasználni, hanem összegyûjteni, és újra visszaforgatni a természetbe. Erre 
tökéletes eszközök a zöldhulladék újrahasznosítását szolgáló komposztálók 
és az esõvíz tárolását és felhasználását le he tõvé tevõ felszíni és föld alatti 
tartályok.

A családi vállalkozásként mûködõ Kontakt-R Kft. – Magyarországon egyedülállóan – több, mint egy évtizede esõ vízgyûjtõ rendsze-
rekkel, mûanyag esõ- és szennyvíztartályokkal, szennyvíztisztítókkal, valamint komposztálókkal foglalkozik.

KONTAKT-R-KFT.

A professzionális esõvíz-hasznosítás valamint a szennyvízelhelyezés és kezelés meg-
határozó feltétele a földben elhelyezett megfelelõ tartály. Német és olasz gyártók 
kizárólag jó minõségû mûanyag öntött vagy fújt tartályait forgalmazzuk – több tíz köb-
méterig –, mert csak ezek jelenthetnek hosszú távú garanciát a berendezések üzeme-
lésére és állékonyságára. Cégünk szennyvíz és esõvízgyûjtõ rendszerei, tartályai 

folyamatosan készleten vannak és rendelkeznek a megfelel  bizo-
nyítványokkal. Kínálatunkat folyamatosan bõvítjük, a legújabb 
fejlesztések so rán megszületett termékekkel. Kíná la tunk jelentõs 
részénél rendelkezünk a ter ve zõk munkáját segítõ tervezõi 
segédletekkel, mûszaki rajzokkal.

Látogasson el 
www.esovizgyujtes.hu 
oldalunkra!
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A környezetvédelem, a környezettech-
nológiák és a vízkezelési technológiák 

területén az 1990-es évek eleje forradal-
mi változásokat hozott a magyar gazda-
ságban is. A különféle területekre specia-
lizálódott kis és középvállalatok jelentek 
meg a piacon, speciális szaktudással a 
szennyvízkezelés, a vízelõkészítés, a víz-
tisztítás, a hulladék gyûjtés és kezelés 
területén. A környezeti károk felmérése, 
környezeti kárelhárítás és környezet reha-
bilitáció területén jelentkezõ feladtok meg-
oldására. 

A fejlõdés, a víz és környezettechno-
lógiák integrálódása, törvényszerûen hoz-
ta magával, hogy a kis szakértõi és gyártó 
vállalatok összegezzék tudásukat és erõ-
forrásaikat nagyobb léptékû feladatok 
megoldására. Ez indította el a VITIgroup 
néven létrejött Víz- és környezettechno-
lógiák együttmûködését. A jelenleg közel 
húsz vállalatot tömörítõ együttmûködés, 
a VITIgroup Klaszter tagvállalatai, arra 
törekednek, hogy erõforrásaikat hatéko-
nyan integrálva, egységes, összehangolt 
piaci munkával szolgálják a felhasználók 
igényeit a vízkezelés, szennyvízkezelés, a 
hulladékgazdálkodás és kezelés, a levegõ-
tisztaság védelem, a környezeti kárelhárí-
tás, valamint minden olyan a környezeti 
elemek védelmével kapcsolatos techno-
lógia fejlesztésében, üzemeltetésében, 
amely a fenntartható fejlõdés szolgála-
tába áll.

A tagvállalatok egyik kiemelt közös te-
vékenysége a környezetvédelmi szakértõi 
feladatok ellátása és mérnöki szolgáltatás 
elsõsorban a környezeti állapot felmé rés, 

a talaj, talajvíz tisztítás területén. Ennek 
megfelelõen környezetvédelmi tervezési, 
kivitelezési munkák elvégzése és koordi-
nálása.

Tevékenységek súlypontjában a kár-
mentesítéshez és víztisztításhoz kapcso-
lódó szolgáltatások mellett komoly szere-

pet kapnak a levegõtisztaság védelemhez 
kapcsolódó tevékenységek. Ipari levegõ-
tisztaság-védelmi berendezések tervezé-
se, kivitelezése, üzemeltetése.

Másik fõ közös tevékenységi terület 
a víz és szennyvízkezelõ rendszerek terve-
zése, kivitelezése, üzemeltetése. Komplex 

környezetvédelmi szolgáltatások kereté-
ben üzemeltetés és tanácsadás. Szenny-
víz kezelõ berendezések gyártása, szerelé-
se. Víztechnológiai rendszerek fejlesztése. 
Vízvisszaforgatás, hulladékhasznosítás 

tech nológiáinak kidolgozása, komplex 
üze mek kulcsrakész tervezése, kivitelezé-
se. A szennyvíztisztás biológiai módsze-
reinek alkalmazása területén szakértõi, 
tervezõi, kivitelezési feladatokat ellátása.

Vízkezelõ anyagok alkalmazástechno-
lógiájának kialakítása, vízkezelõ anyagok 

és technológiák forgalmazása. Vegyszer 
ke reskedelmi tapasztalatok, szennyvízke-
zelési projektekben vegyszeres kezelés-
ben való tapasztalatok. Vízkezelõ, vízvisz-
szaforgató, hûtõvíz rendszerek vegyszeres 
kezelése területén meglévõ tapasztalatok, 
szakismeretek. Ferrát alkalmazási tech-
nológiák és ferrát elõállítás.

Klaszter tagcégek: 
Agruniver Kft.
Aquachem Kft.
Chemaqua Bt.
ChemVesol Kft.
ESPA Kft.
Európa Universitas Kft.
Fair- Book Bt.
FTR 2000 Kft.
I.I. Reklámgrafikai Bt.

Körte Környezettechnika Kft.
Márkószoft Kft.
RMB CEE Kft.
Ökomed Bt.
PureAqua Kft.
Quint-Ex Tanácsadó, 

Fejlõdõ és Szolgáltató Bt.
Vackor Kémia Kft.
Vegyipari szolgáltató Kft.
VITI Kft.

ESPA Kft.
2525 Bajna, Õrhegy-alja 4.
Telefon: +36/33-448-496
Fax: +36 33-448-496
Mobil: +36 30-474-66-73
Email: info@espakft.hu
www.espakft.hu
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Magyarországon 4,6-5 millió üzemelõ 
és tartalékkémény található, amelyek 
kö zül mintegy száz-száztízezer életve-
szélyes, és több mint félmillió szorul 
javításra, ám az adatokat a kontroll 
nélkül egyre fokozottabban terjedõ fa-
tüzelés miatt csak megbecsülni lehet. 
A kémények és tü zelõbe ren de zések 
a biztonságos mû kö dés érde kében 
odafi gyelést és folyamatos ellenõrzést 
igényelnek, mivel a hibás, elöregedett 
és elavult rendszerek komoly élet- és 
tûzveszélyt jelenthetnek, ahogyan azt 
az évi közel 30 haláleset is jelzi.

A Leier Hungária Kft., az Elsõ 
Magyar Kéményszövetség és a Ma-

gyarországi Ké ményseprõ mes terek 
Szövetsége 2011-ben ismét az el len-
õrzés, karbantartás, korszerûsítés, 
valamint a meg fe lelõ kontroll melletti 
üzembe helyezés hangsúlyozásával 
az egészség- és a vagyonbiztonság 
megõrzése mellett, az ener giata ka ré-
kosságért és a levegõtisztaság-védel-
méért kampányol. Az október 15-i, 
hivatalos, országos fûtésszezon kez-
detére való tekintettel egy budapesti 
lakóház tetején tartott sajtótájékozta-
tó keretében kívánták felhívni a lakos-
ság fi gyelmét a tudatos kémény kivá-
lasztásra és -haszná latra, illetve a 
mai elõírásoknak megfelelõ kémény-
építés fontosságára.

Az összefogás aktivitása az elmúlt 
évben is sikeres volt. A kemenyprob-
lema@leier.hu információs vonalnak 
köszön he tõen, 2011-ben közel 1300 
esetben nyúj tottak segítséget a 
szakemberek. Leikauf Tibor, a Ma -
 gyar or szági Kémény seprõ mes terek 
Szövet sé  gének elnöke szerint, az 
életveszélyes vagy a nem kielégítõ 
állapotban lévõ kémények száma 
2010-hez képest részben csökkent, 
de részben emelkedett is. Az ellent-
mondás mögött a következõk állnak: 
a mai Nemzeti Fej lesztési Mi nisz té-
rium, korábban Önkor mányzati Mi nisz-
térium által meghirdetett, a lakóépü-

letekben üzemelõ, gáz fûtõ- és/vagy 
gázvízmelegítõ-berendezések égés -
ter mékeinek elvezetésére szolgáló 
egycsatornás gyûjtõkémények (termo-
for kémény) kiváltására kiírt pályázat 
eredmé nyessége révén csökkent a 
hibás rendszerek száma. A lakóépü-
letek és környezetük felújítását célzó 
pályázat keretében, a 2011. július 
11-i döntés alapján 153 pályamunka 
volt sikeres. Ezzel összesen 326 mil-
lió forint támogatást ítélt meg a kor-
mány az egycsatornás gyûjtõkémé-
nyek (termofor kémények) kiváltására. 
Ezzel párhuzamosan azonban egyre 
többen térnek vissza a fatüzelésre és 

Magyarországon a szén-monoxid mér gezések száma 2010-ben sem csök kent. Ráadásul 
a korábbi években regisztrált 110-120 eset nem mondható pontos adatnak, hiszen 

sokszor az enyhe tünetek következté ben azok nem kerülnek nyilvánosságra. A mérgezéssel 
összefüg gõ közel 30 haláleset sem ad okot bizakodásra. Az elrettentõ adatok és a törvényi 
szabályozás ellenére a lakosság egy része még mindig nem együttmûködõ a kémények álla-
potának- és üzemeltetési körülményeinek ellenõrzését, karban tartá sát illetõen. A biztonsá-
gos kéményhasználat és az emberi egészség védelmének érdekében a Leier Hun gária Kft. 
az Elsõ Magyar Kémény szövetséggel és a Ma gyarországi Ké ményseprõmesterek Szö vet-
ségével karöltve 2011-ben is felszólal azért, hogy az emberek kiemelt fi gyelmet szentel jenek 
lakókörnyezetük biztonságának. A leghatékonyabb munka érdekében a platform továbbra is 
mû ködteti informá ciós vonalát, amelyen keresztül az ér dek lõdõk, szakemberek segítségét 
kérhetik a megbízható és korszerû kéményhasználattal kapcsolatban.

Ön ellenôriztette már kéményét?Ön ellenôriztette már kéményét?
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ez sajnos sok esetben ellenõrizetlenül, 
minden szakmaiságot mellõzve törté-
nik, ami a nem megfelelõ állapotban 
lévõ kémények számát növeli.

Kocsis Csaba, az Elsõ Magyar 
Ké ményszövetség Felügyelõ Bizott-
ságá nak tagja kihangsúlyozta, hogy 
tevékenységük egyik legfontosabb 
célja, hogy rávilágítsa nak a régebbi 
tech nológiával készült kémények fel-
újításának lehetõségeire, és meg is-
mertes sék az új módszereket a tulaj-
donosokkal. 2010. december 1-tõl 
csak rendszer jellegû kéményt lehet 
építeni, szerelni, ezért aki építkezés-
be kezd, annak érdemes a Leier szak-
embereivel konzultál nia, hiszen a cég-
csoport ingyenes szak ta nácsadással 
segíti a kémény átmé rõ jé nek és ma-
gasságának megfelelõ kiszámítását. 
A hosszú távú, biztonságos megoldás 
érdekében teljes rendszer vásárlása 
ajánlott, hiszen a Leier 33 év rend-
szerga ranciát vállal kéményeire. Az új 
kémény felhú zása, vagy a régi cseréje 
– a köz hiedelem mel ellentétben – 
1 nap alatt kivitelezhetõ.

A felelõs kéményhasználatot és 
ké ménykorszerûsítést nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hiszen a fo-
lyamatos kommunikáció ellenére is 
akadnak olyanok, akik szilárd tüzelés 
(fatüzelés döntõen) esetén tudatlanul 
(nem ismerve az idevonatkozó jog-

szabályi elõírásokat), vagy tudatosan 
(félve attól, hogy a kéményseprõk 
olyan hibákat találnak, melynek ered-
ménye esetleg költséges javítás, épí-
tési-, vagy tûzvédelmi hatósági eljá-
rást vonhat maga után) el kívánják 
titkolni a kémény használatát. 

C É G B E M U T A T Ó

Családi vállalkozásból dinamiku-
san fejlõdõ, nemzetközi vállalat-
birodalom
A Leier cégcsoport elsõ vállalkozását 
1965-ben, a burgenlandi Horit schon-
ban hozta létre Michael Leier. Az 
1970-tõl döntõen a betoniparban és 
építõiparban tevékenykedõ társaság 
na+pjainkra a nem zetközi piac több 
üzletágában is sikeresen tevé keny-
kedõ, dinamikusan fejlõdõ vállalat-
birodalommá vált, amely hat ország-
ban (Ausztriában, Magyarországon, 
Lengyelországban, Szlovákiában, Ro-
má niában és Horvátországban) 36 mû-
ködõ telephellyel rendelkezik, 2000 
alkalmazottat foglalkoztat, és mintegy 
200 millió eurós (60 milliárd forintos) 
éves forgalmat bonyolít. 

A cégcsoport hat magyarországi 
betonüzemével, és két téglagyárával 
a magyar szerkezeti építõanyag-gyár-
tás meghatározó szereplõjévé vált az 
évek során, közel 1000 dolgozót fog-

lalkoztat, 2010-ben közel 16 milliárd 
forint árbevételt ért el.

Az építõipari termékek gyártása 
mellett a cégcsoport további kiemelt 
tevékenységeként a nyugat-magyar-
országi régióban BMW, Skoda, FIAT 
és Hyundai márkakereskedést és 
márkaszervizt üzemeltet és látványos 
sikereket ér el a gép-és formagyár-
tás, a virágföld-gyártás, az ingatlan-
hasznosítás és a szállodaüzemeltetés 
terén is, a cégcsoport legújabb üzlet-
ága innovatív, környezetbarát elekt-
romos jármûveket forgalmaz.

Kapcsolat:
Kocsis Csaba 
Elsõ Magyar Kéményszövetség 
Felügyelõ Bizottsága 
Tel.: +36 (30) 204-8404
Fax: +36 (96) 512-560
E-mail: kocsis.csaba@leier.hu

Ön ellenôriztette már kéményét?
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Fókuszban a jövô tehetségei
A Leier elkötelezett a kiváló tudású 
szakemberek képzésében

Használható gyakorlati tudás biztosí-
tása és a jövõ feltörekvõ szak mai 

generációjának támogatása – ezt tûzte 
ki céljául a Leier cég, amikor szorosabb-
ra fûzte együtt mû kö dé sét a Pécsi Tu do-
mányegyetem Pollack Mihály Mûszaki 
és Informatikai Ka rával.

A magyar közép- és felsõoktatás minden 
szintjén fontos a gyakorlati tapasztalat meg-
szerzése. Ennek tudatában, egyre több ha-
zai felsõoktatási intézményben erõsödik a 
törekvés, hogy az elméleti tudás mellett, ak-
tív gyakorlati tapasztalatban is részesülhes-
senek hallgatóik. A Pécsi Tudományegyetem 
Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kar 
oktatási stra tégiájának kiemelkedõ szegmen-
se a gyakorlatorientált oktatás és a kuta tás-
fejlesz tés erõsítése, úgy az építõipar, mint 
a többi képzési skálájában szereplõ mérnöki 
tudomány területén.

„A Pollack Mihály Mûszaki és Infor ma-
tikai Kar stratégiájának egyik fontos eleme, 
hogy a hallgatók a lehetõ legszélesebb körû 
elméleti és gyakorlati képzésben részesül-
hessenek. Szeretnénk, ha diákjaink az egye-
tem elvégzése után, a munka erõ piacon is 
kimagasló tudásukkal lennének jelen, ez pe-
dig csak akkor lehetséges, ha a kapcsola-
tunk közvetlen és élõ a felhasználói oldallal.” 
– mondta el az együtt mûködéssel kapcso-
latban Dr. Pais Ella, a PTE PMMIK dékán-
helyettese és tan székvezetõje, majd hozzá-
tette: „Ezt a célt szolgálja az a gyakorlati 
képzésre felállított, részletesen kidolgozott 
hosszú távú programterv, melynek része az 
újonnan indított „Építéskivitelezés a gyakor-
latban” elnevezésû tantárgyunk is. E tárgy 
keretei között, építész, építõmérnök, környe-
zetmérnök és településtervezõ mérnök hall-
gatóink heti rendszerességgel kerülnek aktív 
kapcsolatba az építõipar különbözõ szakte-
rületeit képviselõ cégek vezetõivel, ill. az ál-
taluk bemutatott projektekkel. Többek között 
tanulnak építéskivitelezést, beruházás szer-
vezést, pénzügyi fi nanszírozást, projektme-
nedzsmentet is. Az elméleti elõadások, pre-
zentációk mellett, kétheti rendszerességgel 
helyszíni bejárást biztosítunk a hallgatóinknak 
a térségben zajló kisebb és nagyobb léptékû 
építkezéseken, projektberuházásokon. Így 
va lós idõben, a gyakorlatban is végigkövetik 
egy-egy beruházás lépéseit. Jelen voltak pél-

dául a pécsi Tudásközpont, a Kodály Köz-
pont, illetve a Zsolnay Kul tu rális Negyed ki-
vitelezésénél is. Jelenleg futó, ilyen irányú 
helyszíni gyakorlatunk a PTE Science Building 
építési fázisainak rendszeres nyomon köve-
tése az építés helyszínén”

A Leier cég az elmúlt években a Pécsi 
Tudományegyetem hallgatóinak nyári és 
szorgalmi idõszakokban szervezett gyakorlati 
képzéseiben mûködött közre. Ma gyar or szág 
piacvezetõ építõanyag-gyártójaként a Leier 
is felismerte, hogy nem elég minõségi épí tõ-
anyagokat gyártani és forgalmazni, hisz azok 
csak akkor fogják beteljesíteni a megrendelõk 
és a vásárlók elvárt igényeit, ha felkészült és 
nap rakész tudással rendelkezõ szakemberek 
tervezik és építik be azokat az adott projektbe.

„A Leier elkötelezett a szakmai ismere-
teket szomjazó diákok képzésében. Je lenleg 
három területen mûködünk együtt a Pécsi 
Tudományegyetemmel, így biztosítva a le he tõ 
legszélesebb körû támogatást mind a hall-
gatóknak, mind az oktatóknak.” – mondta el 
Komlós Andor, a Leier Hungária Kft. ügy ve-
zetõ igazgatója, majd így folytatta: „Mos tan-
tól a hallgatók nak rendszeresen biztosítjuk a 
lehe tõ sé get, hogy megtekinthessenek egy-
egy na gyobb építkezést, vagy olyan kivitele-
zést, ahol szakmailag speciális megoldások 
fordulnak elõ. A tereplátogatások mellett 
meg valósult projekteket bemutató elméleti 
elõadásokat is hallgathatnak a diákok, illetve 
a gyárlátogatások során megismer kedhetnek 
egy-egy komplett termék gyár tási folyama-
tával is.”

A PTE Pollack Mihály Mûszaki és In for-
matikai Kar a gyakorlati oktatás mellett szá-
mos más lehetõséget is kínál hallgatóinak: 
minden év februárjában megrendezik a 
„Pol lack Expo” nemzetközi szakmai kiállítást, 
me lyen a hallgatók és a szakma már aktív 
mû ve lõi fórumbeszélgetéseken és magas mi-
nõségû szakmai elõadásokon vehetnek részt, 
miközben kiállítási pavilonok százainál kap-
hatnak tanácsot, ismerhetnek meg eddig 
is meretlen anyagokat, technológiákat, rend-
szereket. A kar tervei között szerepel, hogy 
a jövõben évente több alkalommal olyan ta-
lálkozókat hozzanak létre, ahol nem csak a 
diákok, hanem a diákokat késõbb foglalkoz-
tató, vagy velük üzleti kapcsolatba kerülõ 
építõanyag-gyártók, valamint kivitelezõ vál-
lalatok is képviseltetik magukat.

„A Leierel való együttmûködés nagyon 
fontos lépés karunk életében. Eltökélt cé-
lunk, hogy a gyakorlati képzés programunk-
ba minél több céget bevonjunk, és hasonló-
an jól mûködõ kapcsolatokat alakítsunk ki.” 
– mondta el Pais Ella, majd hozzátette: „Az 
egyetem nagyra tartja ezt a kapcsolatot, hi-
szen a céggel összhangban tudjuk megvaló-
sítani azt a kiemelkedõ gyakorlati programot, 
amellyel esélyt teremtünk a jövõ építész-
generációjának a magas szintû munkavég-
zésre.”

A Leier hasonló együttmûködést alakított 
ki a Budapesti Mûszaki Egyetem Építõ mér-
nöki Karával is, ahol munkatársai a hagyo-
mányosan október hónap ban megrendezett 
„Építõmérnöki Szakmai Hét” keretében tar-

tanak elõadásokat a szakmai innovációkról, 
új megoldásokról, és megismertetik a diá-
kokat az építészek, illetve a mérnökök napi 
munkáját segítõ, egyszerûsítõ újabb és újabb 
tervezõ prog ramokkal is.

Cégbemutató
Családi vállalkozásból dinamikusan fejlõdõ, 
nemzetközi vállalatbirodalom
A Leier cégcsoport elsõ vállalkozását 1965-
ben, a burgenlandi Horitschonban hozta lét-
re Michael Leier. Az 1970-tõl dön tõen a be-
toniparban és építõiparban tevékenykedõ 
társaság napjainkra a nem zetközi piac több 
üzletágában is sikeresen tevékenykedõ, di-
namikusan fejlõdõ vállalatbirodalommá vált, 
amely hat országban (Ausztriában, Magyar-
országon, Lengyel or szágban, Szlovákiában, 
Romániában és Hor vátországban) 36 mû kö-
dõ telephellyel rendelkezik, 2000 alkalma-
zottat foglalkoz tat, és mintegy 200 millió 
eurós (60 milliárd forintos) éves forgalmat 
bonyolít. 

A cégcsoport hat magyarországi beton-
üzemével, és két téglagyárával a magyar 
szerkezeti építõanyag-gyártás meghatározó 
szereplõjévé vált az évek során, közel 1000 
dolgozót foglalkoztat, 2009-ben 120 millió 
euró árbevételt ért el. 

Az építõipari termékek gyártása mellett 
a cégcsoport további kiemelt tevékenysége-
ként a nyugat-magyarországi régióban BMW, 
Skoda, FIAT és Hyundai márkakereskedést 
és márkaszervizt üzemeltet és látványos 
sikereket ér el a gép-és formagyártás, a vi-
rágföld-gyártás, az ingatlanhasznosítás és a 
szállodaüzemeltetés terén is, a cégcsoport 
legújabb üzletága innovatív, környezetbarát 
elektromos jármûveket forgalmaz. 

Kapcsolat:
Nagy Márta
kommunikációs vezetõ

LEIER HUNGÁRIA KFT.
Tel:  +36 (96) 512 550
Fax: +36 (96) 512 560
pr@leier.hu, www.leier.hu

Sajtókapcsolat:
Tátrai Marcell
kommunikációs üzletág vezetõ
Stern Communications
A Multeam 360˚ Csoport tagja
Mobil.:+36 30/685-83-09
E-mail: marcell.tatrai@sterncom.hu
Web: http://www.sterncom.hu
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Cégünk 2010-ben bõvítette tevékenységét, kialakításra került egy levegõtisztaság-védelmi mo -
bil laboratórium, mellyel idén januártól akkreditált méréseket is tudunk végezni CO, SO2, O3, 
NO/NO2/NOx, szállópor (PM10, PM2,5) BTEX komponensekre, valamint meteorológiai paraméte-

rekre (szélsebesség, szélirány, hõmérséklet, légköri nyomás). A mérési adatokat 1 órás és 24 órás 
átlagértékekben is megadjuk, így azok összevethetõk az aktuális egészségügyi határértékekkel 
[4/2011. (I. 14.) VM rendelet]. Igény esetén mintavételt végzünk szállópor PM10 és PM2,5 frakciójából 
PAH- és nehézfémtartalom meghatározása céljából. 

A folyamatos méréseken túlmenõen számos szennyezõ komponens (NO2, SO2, O3, BTEX, NH3, HF, HCl, 
H2S) meghatározását végezzük az ún. passzív monitorok alkalmazásával. Az általunk használt Radiello 
csövek az ERLAP (European Reference Laboratory for Air Pollution) által validált mintavételi eszközök. 
Ezenkívül szerves komponensek szorbens csöves mintavételét és elemzését is végezzük.

Szakértõi tevékenység keretében vállaljuk az általunk javasolt „mérési terv” egyeztetését az illeté-
kes környezetvédelmi hatósággal; a mérések eredményei alapján vizsgálati jegyzõkönyv, szakértõi 
vélemény elkészítését.

KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. – 1108 Budapest, Gyömrõi út 132-136.
Tel.: 06-1-261-2978 • Fax: 06-1-261-4323 • E-mail: info@kviplusz.hu • Web: www.kviplusz.hu

Akkreditált levegôminôségi vizsgálatok
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Ma már nem rendkívüli, ha egy léte-
sítményt az energiahatékonyság fi -

gyelembevételével terveznek. 
Mindinkább ez a követelménye a gaz-

daságos és környezettudatos üzemelte-
tési feltételek teljesíthetõségének.

Mára már az „intelligens vagy okos 
épület” kifejezés is kezdi elveszíteni egzo-
tikus csengését.

Ezen irányzat forradalmasítja az egyre 
erõteljesebben alakuló, haladó gondolko-
dású kortárs építészet képviselõit, új sza-
kaszt nyitva a klímaváltozás elleni harcban.

Egyre kényszerítõbb a kihívás, hogy a 
jövõnk érdekében felvállaljuk ezt a társa-
dalmi felelõsséget azt, hogy az épületeink 
egyszerre jövedelmezõek és környezet-
barátok kell legyenek.

Kihívások:
Energia-megtakarítás:

• legalább 30% KNX árnyékolás 
vezérléssel

• legalább 40% KNX világítás 
vezérléssel

• legalább 50% KNX egyedi helyiség-
hômérséklet szabályozással

• legalább 60% KNX fûtési/hûtési 
energia ill. légcsere/páratartalom-
szabályozással

Egy létesítmény építése és kimondottan 
az üzemeltetési életciklusa során (kb 40-
50 év) hatalmas energia mennyiségeket 
használunk fel. Ezért szükséges egy át-
gondolt üzemeltetési stratégia kialakítása 
a tervezett létesítmény gazdaságos, kör-
nyezetkímélõ, hatékony felhasználásának 
érdekében. Ez nem jelenti feltétlenül azt, 
hogy a „nulla-energiájú ház” a végleges 
cél. 

Önmagában egy létesítmény elektro-
mos és gépészeti rendszereinek, készü-
lékeinek intelligens hálózatba kapcsolása, 
teljes, integrált felügyeleti rendszer meg-
valósítása, a Beruházó és Üzemeltetõ szá-
mára, elõzetesen alig becsülhetõ megta-
karításokat hoz.

Ma már számos üzemeltetési, gyakor-
lati tapasztalat áll rendelkezésre, ezeknek 
az üzemeltetési költségeknek az alakulá-
sáról, ami azt jelenti, hogy ez a helyes 
döntések iránya.

Megszülettek azok a szakmai- ill. jogi 
környezetünket meghatározó keret sza bá-
lyozások,melyek ezeket a környezettuda-
tos tervezési munkákat a gazdaságosság 
határain belül tartják. 

(EU 2010/31/- European Energy Per-
formance of Buildings Directive (EPBD), 
LEED Certifi cation, BREEAM Certifi cation 
of leading design and assessment 
method for sustainable buildings, ISO/IEC 
14543, CEN EN 13321, CENELEC EN 
50090 elõírások,Smart Metering-, Smart 
Grid elõírások, EN 15643-1; 2010 (sus-
tainability assessment of buildings), stb.

Minden villamos mérési-, vezérlési-, 
szabályozási feladat egyetlen hálózatban 
való kezelése, megteremti az optimális 
összehangolt üzemeltetés lehetõségét, 
minimális szinten tartva az energia fo-
gyasztást is.

Az integrált, KNX technológia alapú 
busz rendszer révén a hûtés-fûtés, lég-
kondicionálás, világítás, árnyékolástech-
nika, biztonságtechnika mûködtetése 
összehangolható a külsõ klimatikus viszo-
nyokkal es egy logikai funkciókat tartal-
mazó illesztõ egység révén, együttesen 
kezelhetõ.

A BREEAM (UK) minõsítési rendszer-
ben az alkalmazott CO2 Index (Léte sít  -
mények Energetikai Teljesítményére vo-
natko zó Tanúsítványok során használt 
mutató) kulcsfontosságú az épület ener-
gia felhasználásának értékelésben, mely 
a standard kibocsátási értékhez viszo-

nyítva tükrözi az épület CO2-kibocsátási 
mértékét.

Az új 2011 ben elfogadott változat 
nem csak az épület CO2-kibocsátásának 
csökkentési mértékét határozza meg, to-
vábbi feltételként meghatározza a bevitt 
energiák (elektromos, víz, hõ, gáz) fel-
használásának-, az energia fogyasztásá-
nak-, az energiahatékonyság javításának 
feltételeit is. 

Amennyiben hagyományos villamos 
szerelési technológiákkal és berendezé-
sekkel oldjuk meg ezeket a mérési-, vezér-
lési-, szabályozási feladatokat, azok csak 
korlátozottan tudnak megfelelni ezeknek 
a magasabb elvárásoknak, de a projekt 
kivitelezéséhez többlet munka es anyag 
felhasználás is szükséges A mai szemlé-
lettel ezt pazarlásnak nevezik!

Mivel ezek a „sziget üzemû rendsze-
rek” csak korlátozottan „látják egymást”, 
azaz az információ csere közöttük el enyé-
szõ, a gazdaságossági szempontokat 
sem tudják teljesíteni, nem is beszélve az 
energia hatékonysági elvárásoknak való 
megfelelésrõl.

Ma már tisztában vagyunk azzal, hogy 
egy létesítmény költségei egy teljes élet-
tartam ciklus alatt (ami általában 40-50 
év) többszörösek az építési költségeknek 
sõt, az élettartam ciklus költségei folya-
matosan jelentkeznek. Ekkor kell ter ve zõ-
ként a gondoskodás elvét alkalmaznunk: 
olyan módon kell terveznünk és építe-
nünk, hogy az életciklus során fellépõ 
költ ségek ne legyenek túl magasak a kö-
vetkezõ nemzedék számára. Más külön ben 
képtelenek lesznek ezeket az épületeket 
tovább üzemeltetni. 

Gazdasági szempontból az életcik -
lus költ ségeknek meghatározó, központi 
jelen tõsége van egy beruházás indításá-
nál. Amennyiben ma csökkenteni aka-
rom az üzemeltetési-, késõbb keletkezõ, 
kiadáso kat, azaz az életciklus költsége-
ket, akkor valószínûsíthetõ, hogy a be-
ruházási fá zisban egy csekély mértek-
ben magasabb építési költséggel kell 
számolni a késõbbi alacsonyabb üze-
meltetési-, fenntartási költségek tuda-
tában.

Ahhoz, hogy energiát tudjunk meg-

takarítani, tudnunk kell, hol és hogyan 
akarjuk azt felhasználni, valamint milyen 
mennyiségben.

Motto: Egy épület, ha nem használ fel túl sok fosszilis 

energiát, hozzá járul az ország függetlenné tételéhez.

Az épületfelügyeleti rendszerek kihívásaiAz épületfelügyeleti rendszerek kihívásai

Egy élhetôbb környezetértEgy élhetôbb környezetért
Darvas István

okl. villamosmérnök, 
KNX szakmérnök
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Itt jelentkezik az igény az épületekbe in-

tegrált megbízható mérési- adatgyûjtési 

háló zatokra. A mai technológiák (Smart 
Metering, Smatrt Grid, KNX) lehetõséget 
teremtenek arra, hogy képesek legyünk 
információt gyûjteni a létesítményben, 
épü letekben zajló folyamatokról azok 
szá mára, akik a létesítmények energia 
ellátásáról gondoskodnak, hogy lássák 
a fogyasztások alakulását a megfelelõ 
dön té sek meghozása érdekében. Ezzel 
nemcsak az üzembiztonság nõ, de a vesz-

te-

ségek is csökkennek, csökken a környe-
zetünk CO2 terhelésre is.

Az #1. ábrán egy létesítmény külön-
bö zõ, de egyforma méretû és építésû 

helyiségekbe telepített, azonos paramé-
terekkel rendelkezõ fûtési rendszerének 
összehasonlítása látható. Hagyományos 
radiátor szelepállítókkal és KNX busz-
rendszerrel szabályozott termo-elektro-
mos szelepállítókkal. 

Az 5 éves üzemeltetési diagramok 
összehasonlítása magáért beszél. (forrás 
ABB – Konnex)

Egy korszerû létesítmény üzemelte-
tés-, mûködtetés és szabályozás el sem 
képzelhetõ grafi kus rendszerparaméterek 
megjelenítése nélkül. Minden KNX tech-

nológia alapú alkalmazás számára egyedi 
igényekre tervezhetõ-, alakítható szoftver 
alapú grafi kus megjelenítés áll rendelke-
zésre. A megjelenítõ hardver (szerver) ill. 
a futtatott szoftver logikai kapcsolatokat 
is megteremt, (pl. a helyiség egyedi hõ-
mérsékletének szabályozási algoritmusa 
összekapcsolását a helyiség árnyékoló 
rendszerének és a nyílászáróinak vezérlé-
si algoritmusával a KNX adatkapcsolatok 
révén).

Egy helyiség jelenlétfüggõ szabályo-
zása a gazdaságos üzemeltetés csúcsa, 
ahol a busz technológia által biztosított 
adatkapcsolatok lehetõvé teszik a gaz-
daságos, környezettudatos üzemeltetés 
mel lett a legmagasabb szintû esztétikai 
igények kielégítését is.

Szabályozás = gazdaságosság + 
komfort + esztétikai élmény

Az energia hatékony, környezetkímélõ üze-
meltetés másik oldala a komplex funk ciók 
helyi kezelése. Ezt, a nagy kihívásokat 

Létesítmény 

energia mix                   

Létesítmények energia 

felhasználása az 

összenergia 

felhasználásból

#3. ábra – Energia-hatékony parancsadás az esztétikai élménnyel párosul a PriOn kezelôk révén

#2. ábra – Az energia hatékony üzemeltetés másik szép példája – jelenlét függô szabályozás

#1. ábra
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rejtõ feladatot, a KNX technológia kiváló 
mûszaki és esztétikai megoldások ötvö-
zésével biztosítja. Az egyszerû parancs-
adó nyomó felületektõl a komplex paran-
csokat kiadó kezelõ egységekig minden 
megtalálható a palettán. Nyomó felü le-
tekrõl beszélhetünk, mivel hagyományos 
kapcsolók már ebben a technológiában 
nem szükségesek, minden parancs és 
jelzés az eseményvezérelt KNX buszháló-
zaton valósul meg. Ezeket a parancsokat 
logikai kapcsolatba ötvözve a gazdasá-
gos, energiatakarékos üzemeltetés haté-
konyan megvalósítható.

Csak akkor lehet egy modern létesít-
mény hatékony mûködésérõl beszélni, ha 
az összes integrált funkció és ezek fel-
adatai (világítás, árnyékolástechnika, lég-
kondicionálás, fûtés-hûtés, szellõzés, 
vagyonvédelem, biztonságtechnika és), 
tökéletesen, egységes technológián ala-
puló hálózatban van illesztve, egymással 
adatot cserélve biztosítja a gazdaságos 
üzemeltetést.

Ez különösen igaz a létesítmény ener-
gia-hatékony üzemeltetésére, de ugyan-
akkor az üzemvitel, a karbantartás és a 
rugalmas helyzetfelismerés a felhaszná-
lási igények változásainak kihívására is.

Az irodaházakban, lakóépületek és 
mo dern középületekben egyre inkább nö-
vekszik az igény az energiatakarékos, de 
ugyanakkor jó közérzetet és komfort szin-
tet biztosító üzemeltetési-felügyeleti rend-
szerek telepítésére.

A ma már nemzetközi szabványként 
elfogadott KNX technológia, egy egyszerû 
kommunikációs hálózaton keresztül intel-

ligens beavatkozó és érzékelõ elemekkel 
rendelkezik. Így egy könnyen átlátható 
eseményvezérelt rendszert alkot, a ve-
zérlési kábeligényeket 40-50%-kal csök-
kentve, így már a beruházás idején költ-
séghatékony opciót biztosít a tervezõknek, 
beruházóknak, kivitelezõknek.

Az erõs-, és gyengeáramú elektromos 
rendszerek körében a KNX technológia 
lehetõségei gyakorlatilag csak tervezõi 
tudás és beruházói igények függvénye.

A helyiséghõmérséklet és lég minõ ség 
szabályozása, a beltéri klíma jellem-
zõinek meghatározó kezelése

A helyiségek hõmérsékletét befolyá-
soló tényezõk

Egy helyiség hõmérséklet komplex módon 
úgy külsõ mint belsõ hatások alakítják. 

Kültéri hatást fõleg a napsugárzás 
vagy annak hiánya jelent. Ez a hatás an-
nál meghatározóbb, minél több üveg fe-
lületet használnak az épület homlokzati 
felületeinek kialakításához.

Ennek a tervezõi-, beruházói döntés-
nek hatása, hogy az adott helyiség és 
környezete között az ablakok és az üveg-
falak felületén állandó hõcsere alakul ki, 
ugyanakkor másmilyen mennyiségû hõ-
cserével kell számolni az épületen belül is 
a helyiségek között valamint az emeletek 
között is.

A harmadik, fi gyelembe veendõ té nye-
zõ, a nyitott ablakon vagy ajtón való hõ-
mérséklet veszteség kezelése. (Ablak és 
nyílászárók állapotának felügyelete – reed 

relés kontaktusok fi gyelésével) Intenzitá-
suk tól függõen, az épület energiahaté-
konyságát a fenti kölcsönhatások, meg-
határozóan befolyásolják.

Az energiahatékonyság terén gyakor-
lattal rendelkezõ tervezõk (elektromos, 
gépész) megfelelõ intézkedésekkel elér-
hetik ezeknek a kölcsönhatásoknak az 
optimális méretû csökkentését.

A belsõ terek hõmérsékletére külön-
bözõ belsõ hõforrások is hatnak. Az 
épületek energia hatékonysági szem-
pontok szerinti tervezése és kivitelezése 
során ezek a tényezõket is fi gyelembe 
kell venni.

A helyiségek légminõségét befolyá-
soló tényezõk

Az otthonokban és a munkahelyeken a 
belsõ terek légminõsége befolyásolja az 
emberek egészségét, munkahelyi telje-
sítményét és a kényelmi érzetét.

A beltéri levegõ minõségének meg-
határozásában a helyiség hõmérséklete 
mellett, a beltéri környezetet döntõen be-
folyásoló tényezõ még a levegõ CO2-tar-
talma.

Tanulmányok kimutatták, hogy az em-
berek munka- és koncentráció képessége 
a beltéri levegõ CO2 tartalma függvé-
nyében változik. Egy magas beltéri levegõ 
CO2 tartalom gyorsabban elõidézi a fá-
radtságot. A levegõbe található természe-
tes CO2 tartalom mellett a helyiségben 
tartózkodó emberek kilégzése a levegõ 
CO2 tartalmát növelik.

Ezeket a folyamatokat kezelni kell, 
fõleg olyan területeken, mint például az 
iskolák tantermei, szeminárium termek, 
nagyterû iroda helyiségek, ahol egyszerre 
sok ember hosszú idõt tölt munkával.

Ezért, ezeken a területeken különö-
sen fontos, hogy a helyiség levegõjének 
CO2 tartalmát mérjék. Amennyiben indo-
kolt és szükséges, a határérték túllépése 
esetén, megfelelõ intézkedéssel a szel lõ-
zést indítani kell.

A levegõ minõségének szabályozása 
mérõ-érzékelõ egységgel

A levegõminõség érzékelõ egy komplex 
mérési egység, mely a beltéri hõmérséklet 
és páratartalom mellett, a beltéri levegõ #4. ábra – A helyiség komfort és befolyásoló hatások

A helyiséghõmérséklet és lég minõ ség 
szabályozása, a beltéri klíma jellem-
zõinek meghatározó kezelése
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CO2 tartalmát kiértékeli és a KNX busz 
hálózaton a beavatkozó egységhez to-
vábbítja.

A beállított küszöbérték függvényében 
a KNX hálózaton keresztül automatikusan 
kapcsolja a fan-coil (légkezelõ) készülék 
ventilátorának sebességét, hogy friss le-
vegõ befújásával szabályozza a helyiség 
levegõjének CO2 tartalmát. A CO2 tartalom 
mellett, a szoba hõ  -mér séklet és a pára-
tartalom értékek meg határozók egy ké-
nyelmes belsõ klíma szempontjából.

A KNX technológia további lehetõséget 
biztosít a létesítmények energia tudatos 

#5. ábra – Helyiségek hõmérsékletének szabályozása KNX technológiával/Érzékelõk – Beavatkozók

#6. ábra – Helyiségek légminõségének szabályozása KNX technológiával/Érzékelõk – Beavatkozók

#7. ábra – A beltéri levegõ CO
2
 koncentrációjá-

nak hatása a komfort érzetünkre

#8. ábra – Kényelmes helyiség klíma – 

hõmérséklet és páratartalomtól függõen
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használatához a fogyasztási információk 
kijelzésével, energiatudatos magatartá-
sunk segítése érdekében

A légminõség-, helyiséghõmérséklet, 
ill. CO2 szabályozás és beavatkozási 
lehetõségek 

A KNX rendszerben a belsõépítészeti for-
matervezési igényeket messzemenõen 
kielégítõ kezelõ felületek állnak rendelke-
zésre, azonos szoftverbõl biztosított sza-
bályozási paraméterek meghatározására 
10. ábra.

A KNX technológia alapú szabályozó-, 
üzemeltetési rendszerek különbözõ-, el té-
rõ jellegû szolgáltatásaihoz (redõny vezér-
lés, világítás vezérlés, stb.) alkalmazott 
idõ- és jelenlétfüggõ vezérlési megoldá-
sok itt is alkalmazhatók a fûtési/hûtési 
energiát szállító keringtetõ szivattyúk ill. 
vezérlõ szelepeik mûködési idejének állí-
tására. A helyiség hõmérséklet parancsolt 
értéke bizonyos napszakokban (pl. éjsza-
ka) csökkenthetõ vagy növelhetõ meg fe-
lelõ idõprogram automatikus vagy kény-
sze rített beiktatásával. Ilyenkor a rendszer 

elõre programozott idõpontokban a szo-
bában elhelyezett KNX thermo- szabá-
lyozó egységben a programot éjszakai 
üzemmódba kapcsolja és vissza. 

Ugyanez az eredmény (automatikus 
komfort energia beállítás) a nap bármely 
idõszakában elérhetõ egy KNX alapú je-
lenlét-, vagy mozgás érzékelõ modul tele-
pítésével is. 

A rendszer modularitása révén, továb-
bi funkciókkal is bõvíthetõ. Nincs értelme 
egy fal-, mennyezet  fûtés, ill. radiátor 
vagy FanCoil-készülék mûködtetésének, 
ha a helyiség ablaka tárva-nyitva van. Ez 
amellett, hogy pazarlás a környezetre is 
ártalmas. Egy ablak-kontaktus beépíté-
sével, ill. ennek állapot fi gyelésével ez 
a feladat is megoldható. A fûtési/hûtési 
energia-megtakarítás éves szinten, ezek-
kel a kiegészítésekkel már mérhetõen 
15-20% is lehet. 

A komplex szabályozási feladatokhoz, 
mint FanCoil készülékek (hûtõ-fûtõ men-
nyezeti vagy parapet típus) vezérlése és 
szabályozása úgy a vízoldali, mint a légol-
dali szabályozásokra is hatással kell le-
gyen. Egy ilyen szabadon paraméterezhetõ 
KNX technológiában alkalmazott egység 
a 4 ábrán látható.

Amennyiben a KNX üzemeltetési rend-
szert ún. idõjárás-fi gyelõ KNX központtal 
is kiegészítjük, akkor a napsugárzás, szél-
sebesség, páratartalom és esõ hatását 
a szabályozáshoz közvetlen módon is il-
leszteni tudjuk. 

A terepi fûtési- hûtési körök elõremenõ 
hõfokát a külsõ hõmérséklet és napsu-
gárzás függvényében is módosítani lehet, 
fi nomítva ezzel a szabályozási görbét és 
növelve az energia megtakarítást. 

Ezek a központi funkciók értelem-
szerûen minden egyes helyiségekre is 
hatással vannak, de lehetséges a para-
méterezést úgy alakítani, hogy egyes he-
lyiségek kivonásra kerülnek a központi 
hatások alól. 

Elõfordulhat továbbá, hogy a tájolás 
miatt az épület napsütötte déli oldalán 
hûtési igény lép fel, míg az árnyékos 
északi oldalon ugyanakkor fûteni kell (ta-
vaszi-õszi üzem). Nyilvánvalóan ilyen fel-
adatot csak igényes, megfelelõ gondos-
sággal tervezett, szabályozható gépészeti 
rendszerekkel és magas színvonalú, prog-
ramozható pl. KNX alapú szabályozási 

rendszerrel lehet hatékonyan és gaz-
daságosan megoldani. (KNX referencia: 
Sándor Palota Budapest, MOL székház 
Siófok, stb.)

Egy létesítmény építése, beruházása 
általában egy alkalommal csak néhány 
hónapot-, évet vesz igénybe, az üzemel-
tetése viszont több tíz évig is tart. Magas 
üzemeltetési költségek miatt ez alatt az 
idõ alatt akár többszörösen is elköltjük 
a beruházási összeget. 

Az EU harmonizációs jogszabályi ke-
rete a jövõben kötelezõvé teszi, hogy ha 
nem fi gyelünk kellõ mértékben épülete-
ink technikai rendszereinek gazdaságos 
üzemeltetési jellemzõire, hatékonyságá-
ra, megbízhatóságára, ezek az épületek 
a jövõben nem kapják meg a jogszabá-
lyokban elõírt mûködési engedélyeket. 
(EU European Energy Performance 
of Buildings Directive (EPBD)  19 May 
2010 (http://eur-lex.europa.eu/)

További információk: 
istvan.darvas@hu.abb.com 

#11. ábra – 

A vízoldali szabá-

lyozási elem ún. 

thermo-szabályozó 

fej és vezérlõ 

automatikája

#9. ábra – LCD kijelzõvel ellátott kezelõ felület 

az energia felhasználási adatok kijelzéséhez

#10. ábra – Alapfunkciós, 

hõ- és légminõség szabá-

lyozó LCD kijelzõvel ellátott 

kezelõ felületek
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Az elõvigyázatosság, a megelõzés 
és a helyreállítás
Környezetünk használatát úgy kell meg-
szervezni és végezni, hogy az a legkisebb 
mértékû környezetterhelést és igénybe-
vételt idézzen elõ, valamint megelõzze a 
környezetszennyezést és kizárja a környe-
zetkárosodást. Fontos a környezeti ele-
mek védelme, takarékos használata, 
hul ladékkeletkezés minél nagyobb csök-
kentése, a természetes és az elõállított 
anyagok visszaforgatása és újrafelhasz-
nálása.

Felelõsség
Minden környezethasználó felelõsséggel 
tartozik jogszabályokban szabályozott 
módon a tevékenységének a környezetre 
gyakorolt hatásaiért.

Együttmûködés
Együttmûködni kötelesek az állami szer-
vek, a helyi önkormányzatok, a természe-
tes személyek és szervezeteik, a gazdál-
kodást végzõ szervezetek, valamint más 
egyéb intézmények a környezet védel-
mében. Az együttmûködési kötelezettség 
kiterjed a környezetvédelmi feladatok 
meg oldásának minden szakaszára. Az 
együttmûködéssel járó jogokat és kötele-
zettségeket a környezetvédelmi törvény, 
illetve az önkormányzat rendeletben ha-
tározza meg.

A környezeti elemek védelme kiterjed:
• A környezeti elemek egységes 

védelmére 
• A föld védelmére 
• A víz védelmére 
• Az élõvilág védelmére 
• A levegõ védelmére 

• Sugárzásokra 
• Az épített környezet védelmére 
• Veszélyes anyagok és technológiákra 
• Hulladékgazdálkodásra 
• Zaj és rezgésvédelemre 

A hulladékban rejlõ anyag és energia 
hasznosítása érdekében törekedni kell 
arra, hogy a hulladék a lehetõ legnagyobb 
arányban ismételten felhasználásra ke-
rüljön.

A felhasználás egyben azt is jelenti, 
hogy olyan nyersanyagokat, amelyekre 
egyébként természeti környezetünkön sú-
lyos, nehezen gyógyuló sebeket ejtve tu-
dunk csak szert tenni, amennyiben ez 
lehetséges, hulladékkal kell helyettesí-
tenünk. A továbbá éppen ezért megerõsíti 
az anyagában történõ hulladékhasznosí-
tás elsõbbségét a hagyományos hulladék-
kezelõ- hulladékártalmatlanító tevékeny-
séggel szemben. A cél több annál, mint 

egyszerûen hulladék depóniákkal bizton-
ságban együtt élni; a cél azok felszámo-
lása úgy, hogy bányászott nyersanyagok 
kiváltásával természeti környezetünk ja-
vára is hasznosítsuk.

Tájékozódás, nyilvánosság 
és tájékoztatás 
Mindenkinek joga van a környezetre 
vonatkozó tényeknek, adatoknak, a kör-
nyezet állapotának, a környezetterhelés 
és -használat, környezetszennyezettség 
mértékének, a környezetvédelmi tevé-
kenységnek, terveknek és programoknak, 
valamint a környezet az emberi egész-
ségre gyakorolt hatásainak a megismeré-
sére. A környezethasználót is tájékoz-
tatási kötelezettség terheli az ál tala 
okozott környezetterhelés és -igény be-
vétel, valamint környezetve  -szé lyeztetés 
tekintetében.

Mit tehetünk a környezetünk védelméért?
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Az ipari létesítmények környezetvédel-
mi felülvizsgálatának és teljesítmény-

értékelésének eljárását az 1995. évi 
LIII. törvény szabályozza, a vizsgálatról ké-
szített szakértõi dokumentációk tartalmi 
követelményeit a 12/1996. (VII. 4.) KTM 
rendelet tartalmazza.

Az eljárások során a megfelelõ jogo-
sultságokkal rendelkezõ szakemberek a 
létesítmény technológiájának minõsíté-
sét, a mûködés környezeti hatásainak 
felmé ré sét és azok nyomon követését 
(monitoring) a tervdokumentációk rész-
letes áttanulmányozása, valamint helyszí-
ni bejárások és ellenõrzések során szer-
zett tapasztalatok és mérések alapján 
végzik el.

Az OTTA TRIÓ Környezetvédelmi és 
Mérnöki Kft. két hónapja kezdte meg a 
Szeged mellett épülõ biogáz üzem vizsgá-
latát és talajvíz monitoringrendszerének 
tervezését, engedélyeztetését és kivitele-
zését. A Zöldforrás Energia Kft. üzemében 
sertéstrágyából és mezõgazdasági alap-
anyagokból villamos- és hõenergiát állí-
tanak majd elõ. A hígtrágya zárt csõ ve-
zetéken keresztül érkezik az elõtárolóba, 
ahonnan szakaszosan kerül beadagolás-
ra a fermentorokba. A keletkezõ biogázt 
duplamembrános puffertartályba gyûjtik, 
majd kondenzálást és kénmentesítést 
követõen a gázmotorokra vezetik.

Az üzem évente 19.000 tonna híg-
trágyát és 16.675 tonna kukorica silót dol-
goz fel, melybõl évente 7.974.879 kWh 
elektromos energiát termel. A technoló-
gia napi 19,3–22,8 MW hõenergiája fo-
lyamatosan biztosítja a szomszédos ta kar-
mánykeverõ és a sertéstelep hõenergia 
ellátását.     

A környezetvédelmi felülvizsgálat so-
rán az OTTA TRIÓ Kft. szakemberei meg-
határozták a talajvíz áramlási viszonyait 
és azonosították a biogáz üzem és kis erõ-
mû potenciális szennyezõforrásait. A vizs-
gálati eredmények kiértékelését követõen 
elkészült a telephely három darab talaj-
vízfi gyelõ kútból álló monitoringrendsze-
rének 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 
szerinti vízjogi létesítési engedélykérelmi 
tervdokumentációja.

Az F-1 jelû kút a kukoricasilóktól Ny-i 
irányba 14 m-re, az üzemi úttól D-i irány-

ba 39 m-re, zöldterületbe került kijelölés-
re. Az F-1 jelû kút feladata a biogáz üzem 
területére érkezõ, az esetleges üzemi 
szennyezõdésektõl mentes talajvíz álla-
potának bemutatása.

Az F-2 jelû kút az üzem hígtrágya 
elõtárolójától K-i irányba 14 m-re, az üze-
mi úttól É-i irányba 15m re, zöldterületbe 
került kijelölésre. Az F-2 jelû kút feladata 
a hígtrágya tároló és kapcsolódó léte-
sítményei felõl érkezõ – esetleges havária 
események által elszennyezõdött – talaj-
víz állapotának bemutatása.

Az F-3 jelû kút az üzem két darab fer-
mentorától K-i irányba, a külsõ gáztároló-
tól 9 m-re, az üzemi úttól D-i irányba 
42 m-re, zöldterületbe került kijelölésre. 
Az F-3 jelû kút feladata a fermentorok 
és kapcsolódó létesítményeik felõl érkezõ 
– esetleges havária események által el-
szennyezõdött – talajvíz állapotának be-
mutatása.

A beruházás jelen szakaszában a bio-
gáz üzem tervezõje és kivitelezõje az 
INWATECH Környezetvédelmi Kft. a mo-
nitoringrendszer jogerõs vízjogi létesítési 
engedélyének kiadását követõen meg-
kezdheti a technológia próbaüzemét, az 
OTTA TRIÓ Kft. szakemberei pedig a mo-
nitoringrendszer kivitelezési munkálatait.

Otta Trió Környezetvédelmi és Mérnöki Kft.
6725 Szeged, Répás u. 36.
Honlap: www.ottakft.hu
Email: mail@ottakft.hu

Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárások

Környezetvédelem, a hulladék újrahasznosítása
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Az életszínvonalunk illetve az elektro-
mos termékek fejlõdése, rövid élet-

ciklusuk következtében évrõl-évre egyre 
több televíziókészülék, monitor, háztartá-
si eszköz kerül a szemétbe. A hatalmas 
mennyiségû elektronikai berendezések 
alkatrészei értékes elemeket – aranyat, 
ezüstöt, rezet stb. – és a környezetet sú-
lyosan szennyezõ, de hasznosítható anya-
gokat, pl.: ólmot és cinket tartalmaznak. 
A már használaton kívüli elektronikai szer-
kezetek eddig a közös, közeli hulladéktá-
rolóba kerültek, ahol a bennük található 
veszélyes anyagok miatt a környezetre 
káros hatást váltottak ki. Mára a gyár-
tókat és a forgalmazókat valamint a tu-
lajdonosokat jogszabályok kötelezik a 
veszélyes szemetek gyûjtésére, ártalmat-
lanítására, és hasznosítására. 

Nyugaton már korábban felismerték 
ezt a problémát, a monitorok külsõ borí-
tását például megolvasztják és az épülõ 
autópályák burkolatába építik bele. Ma-
gyarországon viszont még más a helyzet, 
a már nem használt készülékek nagyobb 
része a kommunális vagy az illegális hul -

la déklerakóba kerül, kisebb hányada a 
hasz náltcikk-kereskedelemben jelenik 
meg újra. 

A helyzet javítása érdekében jött létre 
2007-ben Seregélyesen a HWD Recycling 
Kft., mely az elektromos és elektronikai 
hulladékok szakszerû kezelésével, átvéte-
léve, bontásával, a veszélyes anyagokat 
tartalmazó alkatrészek eltávolításával ké-
pes megvalósítani a veszélyes hulladékok 
szakszerû ártalmatlanítását és újrahasz-
nosítását. A cég rendelkezik az ehhez 
szük séges engedélyekkel, szakképzett 
alkalmazottakkal, megfelelõ telephellyel, 
így mindenféle tekintetben megfelel az 
uniós elõírásoknak. 

Telephelyüket úgy alakították ki, hogy 
az akár kamionok és így nagyobb meny-
nyiségû e-hulladék fogadására is alkalmas 
legyen. Munkatársaik és partnereik ta-
pasz talata pedig garancia a hulladékok 
maximálisan környezetkímélõ kezelésére. 

A HWD Recycling Kft. minden elektro-
nikai hulladék kezelését és bontását vál-
lalja, legyen szó egy hajszárítóról vagy 
hû tõberendezésrõl. Ez utóbbi adja egyéb-
ként a cég fõ profi lját is.

Ez egy nagy lépés a szelektív hul-
ladékgyûjtés népszerûsítésére, a lakosság 
illetve a közületek tudatos környezetvé-
delemre való nevelésére, azzal a céllal, 
hogy a mindennapok folyamán is szétvá-
logassák a keletkezett szemetet, papírt, 
mûanyagot, üveget, elemet és a rossz 
vagy elhasznált elektronikai berendezé-
seket. 

A HWD Recycling Kft. partnerei között 
a magánszemélyektõl, a kis- és középvál-
lalatokon át, a multinacionális cégeken 
keresztül minden üzleti szegmens képvi-
selteti magát, így elmondható, hogy az 
üzleti élet minden területén tudnak segí-
teni a feleslegessé vált elektronikai be-
rendezések szakszerû kezelésében.

Partnereik jobb kiszolgálása érde ké-
ben, a cég elkészített egy katalógust, 
mely letölthetõ weboldalukról (www.hwd-
recycling.hu), és amelyet folyamatosan 
bõvítenek. A katalógus célja, hogy a part-
nerek az elektronikai hulladékaikat már 
szelektálva adják át, ezáltal extra bevé-
telre tehessenek szert, amely a jelen gaz-
dasági környezetben sok cég számára 
jelent segítséget.

A HWD Recycling Kft.-nél biztosak 
benne, hogy Ön is jól jár, ha legalább egy 
árajánlat kérés erejéig felkeresi õket. Így 
együtt dolgozhatnak, „A tisztább környe-
zetért, szebb jövõért”.

HWD Recycling Kft.
8111 Seregélyes, Fõ u. 214.
Tel.: +36-70-311-8-111
fax: +36-70-908-1-237
http://www.hwdrecycling.hu
info@hwdrecycling.hu

A tisztább környezetért, szebb jövôért
Elektronikai hulladék felvásárlása és bontása
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Veszélyes 
anyagok 
szakszerû 
tárolása?
DE HOGYAN?
◼ Milyen szempontokat vegyek fi gyelembe?
◼ Milyen szabályokat kell betartanom?

◼ Mire kell fi gyelnem?
◼ Hol kezdjem el?

Amennyiben az Ön cégénél is megoldatlan a tûz- és robbanásveszélyes, illetve a talaj-
vízre veszélyes anyagok (festékek, lakkok, higítók, stb.) szakszerû tárolása, regisztrál-
jon ingyenes, 15 oldalas tanulmányunkra, melybõl számos kérdésére választ fog kapni.

MIT TUDHAT MEG A TANULMÁNYBÓL?
13+1 nagyon fontos dolgot, melyeket Ön sem hagyhat fi gyelmen kívül, 

ha veszélyesanyag-tároló létesítését tervezi!

◼ Milyen helyet válasszak a tárolónak?
◼ Milyen szempontok szerint osztályozzam a tárolandó anyagokat?
◼ Milyen tárolási módok léteznek?
◼ Hogy tudom meghatározni az ideális méretet, amire szükségem van?
◼ Szigetelt legyen, vagy az pénzkidobás?
◼ Milyen elõírás vonatkozik a szellõztetésre?
◼ Az anyagmozgatás szempontjai.
◼ Milyen legyen az ideális ajtó?
◼ Milyen elõnyökkel jár a polcrendszer?
◼ Hogyan válasszam ki az ideális világítást? Egyáltalán, biztos, hogy szükség van rá?
◼ Mire fi gyeljek, ha a garanciáról van szó?
◼ Esztétikai szempontok, és lehetõségek.
◼ Milyen következményei vannak a helytelen választásnak?
◼ Tûzveszélyességi osztályok, és azok részletes meghatározása.

◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 24/d
Tel: 30/411-1435, Fax: 83/510-616
E-mail: sico@sico.hu, Web: www.sico.hu

Regisztráció: 
http://www.sico.hu/index.php/veszelyesanyag-tarolo-safe
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Éppen egy hónappal ezelõtt, október 
9-én egy százötven négyzetméteres 

családi ház teljes tetõtere égett le 
Dunakeszin. A hírre reagálva a Piramis 
Építõház Kft. azonnal szer vezõmunká-
ba kezdett azért, hogy minél hamarabb 
helyreállítsák a keletkezett károkat. 
A nemes kezdeményezéshez több építõ-
anyag-gyártó mel lett a Leier cég is 
csatlakozott: a ház fûtési rendszeréhez 
illeszkedõ kéményt ajánlott fel a két-
gyermekes család számára. 

Újabb összefogás példázza az építõipar 
képviselõinek segítõkészségét, amelynek 
keretében magánszemélyek közremû kö-
 dé sével egy dunakeszi családi ház leégett 
tetõszerkezetének felújításához járultak hoz-
zá a vállalatok. A segítõk köréhez csat la-
kozott a Leier cég építõanyag-gyártó divízi-
ója is. „Partnerünk, a Piramis Építõ ház Kft. 

megkeresésére azonnal rendelkezésre bo-
csátottunk egy, a ház fûtési rendszeréhez 
illeszkedõ kéményt, amelynek térítésmen-
tes beszerelését Gyurik Balázs vállalta.” – 
nyilatkozta Komlós An dor a Leier Hungária 
Kft. ügyvezetõ igazgatója. „Bár a mostani, 
nehezebb idõkben mi is minden gyártási, 
elõállítási és logisztikai folyamatunkat ra-
cionalizáltuk, cégünk szilárdan elhatározta, 
hogy az ilyen jellegû támogatásokban, se-
gítségnyújtásokban továbbra is részt vállal. 
A nagyság kötelezettségeket is ró ránk, 
errõl sosem feledkezhetünk meg. Egy évvel 
ezelõtt, a vörösiszap-katasztrófa által sújtott 
Devecsert és térségét segítettük, támogat-
tuk munkagépeinkkel és – folyamatosan 
egyeztetve a kármentesítést koordináló 
szervezetekkel – olyan adomá nyokkal, ame-
lyekre hétrõl hétre, hónapról hónapra szük-
ség volt: takarítószereket, védõruhákat, 
higiéniai szereket, gyógysze reket és élel-
miszert is vittünk az ott dolgozóknak, illetve 
ott élõknek. Devecserben téglagyárunk mû-
ködik, sok alkalmazottunk helybeli, – így 
magától értetõdõ volt, hogy minden anyagi 
és egyéb erõfor rá sunkkal aktívan közre mû-
ködünk a kárelhárításban és újjáépítésben.” 
– tette hozzá az ügyvezetõ.

Lokálpatriótaként a Piramis Építõház 
Kft. többnyire helyi, közeli szervezõdések 
támogatásában vesz részt, ám kész más, jó 
célt szolgáló projektek mellé is odaállni, te-
vékenysége révén pedig az építõanyagok 
beszerzésében tud segíteni. „Errõl az eset-
rõl a családfõtõl értesültünk, munkája mi-
att szinte minden nap találkozunk Vele. 
Nem is volt kérdés, hogy azonnal elkezdjük 
megszervezni, hogy minél hamarabb fedél 
kerülhessen a fejük fölé. A szervezõmunkán 
túl vállalkozásunk gipsz kartonnal, szigetelõ-
anyaggal, tükörfóliával és 5 darab nyílás-
záróval járult hozzá az újjáépítéshez.” – 
mondta Godla Imre, a Piramis Építõház Kft. 
marketing managere. 

A Leier cégen kívül más építõanyag-
gyártó vállalat is segítette az összefogást. 
A Mediterrán Magyarország Kft. teljes tetõ-
rendszert, a VELUX Magyarország Kft. pe-
dig 4 darab tetõtéri ablakot ajándékozott 
a családnak, a hozzájuk tartozó burkolóke-
retekkel. „Fontosnak tartom meg jegyezni, 
hogy a bajban mutatkozik meg leginkább, 
hogy kire lehet valóban számítani. A Leier, 

a Mediterrán és a Velux a nehéz gazdasági 
körülmények ellenére is, különösebb felté-
telek nélkül, korrekt partnerek voltak a se-
gítségnyújtásban. Ezzel az üzleti korrektsé-
gen túl, a mûködésük során tapasztalható 
lelkületüket is megmutatták.” – tette hozzá 
Godla Imre.

A tûzben nem csak a ház tetõ szer ke-
zete, hanem annak alsó szintje is megron-
gálódott. A Budapest Bank 10101346-
86237000-01003000 számlaszámon 
bármilyen összegû felajánlást köszönettel 
fogad a kétgyermekes család otthonának 
helyreállításához.

Cégbemutató
Családi vállalkozásból dinamikusan fej lõ dõ, 
nemzetközi vállalatbirodalom.

A Leier cégcsoport elsõ vállalkozását 
1965-ben, a burgenlandi Horitschonban 
ho z ta létre Michael Leier. Az 1970-tõl dön-
tõen a betoniparban és építõiparban tevé-
kenykedõ társaság napjainkra a nem zetközi 
piac több üzletágában is sikeresen tevé-
kenykedõ, dinamikusan fejlõdõ vállalatbiro-
dalommá vált, amely hat országban (Auszt-
riában, Magyarországon, Lengyelországban, 
Szlovákiában, Romá niában és Horvát or-
szág ban) 36 mûködõ telephellyel rendelke-
zik, 2000 alkalmazottat foglalkoztat, és 
mintegy 200 millió eurós (60 milliárd forin-
tos) éves forgalmat bonyolít. 

A cégcsoport hat magyarországi be-
tonüzemével, és két téglagyárával a magyar 
szerkezeti építõanyag-gyártás meghatározó 
szereplõjévé vált az évek során, közel 1000 
dolgozót foglalkoztat, 2009-ben 120 millió 
euró árbevételt ért el. 

Az építõipari termékek gyártása mellett 
a cégcsoport további kiemelt tevékenysége-
ként a nyugat-magyarországi régióban BMW, 
Skoda, FIAT és Hyundai márkakereskedést 
és márkaszervizt üzemeltet és látványos si-
kereket ér el a gép-és formagyártás, a vi-
rágföld-gyártás, az ingatlanhasz nosítás és 
a szállodaüzemeltetés terén is, a cégcso-
port legújabb üzletága innovatív, környezet-
barát elektromos jármûveket forgalmaz. 

Sajtókapcsolat:
Tátrai Marcell
kommunikációs üzletág vezetõ

Stern Communications
A Multeam 360˚ Csoport tagja
Mobil.:+36 30/685-83-09
E-mail: marcell.tatrai@sterncom.hu

RÖVIDHÍR • 2011. november 9., Dunakeszi

Összefogás 
a dunakeszi családért
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