EMAS
HITELESITETT KORNYEZETVEDELMI
VEZETESI RENDSZER
REG.NO. HU-000025

ANGYALFOLDI SZIVATTYUTELEP
KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT
2016.

Jovahagyta
Palko Gyorgy
vezerigazgato
Budapest, 2016. aprilis

„Ha az ember mar minden foldet, minden csepp
vizet és levegot megmergezett, rajon, hogy a penz
nem eheto.”

2

Az 1221/2009/EK rendelet VI. melleklete szerinti adatlap
Szervezet

Favarosi Csatornazasi MCivek Zrt.

Cim

1087 Budapest, Asztalos Sandor u. 4.

EMAS-ban resztvevo egysegek / Telephely

AngyalfOldi Szivatty6telep

Cim

1139 Budapest, Vizafogo utca 6.

Telep vezetaje

Ambrus Laszlo

Alkalmazottak szama

17

Tarsasagi kornyezetvedelmi
megbizott / Kapcsolattarto
szemely

Mako Magdolna

EMAS-ban resztvev6 szervezeti egysegek

Kornyezetvedelmi Osztaly
Atemelotelepek Igazgatosaga
Beruhazasi Osztaly
Gazdasagi Igazgatosag
Jogugy

Egyeb adatok

1-455-41-28

Fax:

1-455-41-95

e-mail:

makom@fcsm.hu

Tevekenyseg

szennyvizelvezetes es tisztitas

TEAOR szerinti besorolas /
NACE k6d

3700 Szennyviz gyiijtese, kezelese

Hitelesites ideje

2016. aprilis 25.

www.fcsm.hu

Hivatalos honlap
Nyilvantartasba
pontja

Telefon:

vete'

ido-

2011. december 21.

Nyilvantartasi szarn

HU-000025

KOvetkezo frissitett kornyezetvedelmi nyilatkozat varhato idopontja

2017. jUlius 21.

KOrnyezetvedelmi nyilatkozat
nyilvanos hozzaferesi m6dja

elektronikus

7. cikk szerinti elteres iranti
kerelem

NEM
akkreditalasi okirat szarna:

Hitelesito
Florian
Mitterauer

akkreditalasra
terUlete:
cim:

AkkreditalO vagy engedelyez6 testUlet

AT-V-0022

vonatkozo
Vienna,
1010
Opernring 1/E/620,
Austria

Lloyd's Register Quality Assurance Ltd., Austria

A szervezet kepviselojenek
alairasa

3

Tartalom
Az 1221/2009/EK rendelet VI. melleklete szerinti adatlap

3

A Fovarosi Csatornazasi Miivek Zartkoriien Miikodo Reszvenytarsasag
bemutatasa

5

A tarsasag szervezete és jogi helyzete

9

Szervezeti felepites

10

Iranyitasi rendszerek

11

Integralt Iranyitasi Politika

14

Angyalfoldi Szivattyutelep

17

Az Angyalfoldi Szivattyutelep technologiaja

20

EMAS rendszer mukodtetese Angyalfoldon

25

Jelentos kornyezeti hatasok és azok meghatarozasa

26

Alapmutatok 2015

28

Vizhasznalat

31

Vizkibocsatas

31

Hulladekgazdalkodas

32

Energia felhasznalas

35

Gazfogyasztas

35

Levegotisztasag-vedelem

35

Legkondicionalo berendezesek

38

Zajhatas

38

Vegyszeradagolas

39

Oxigenadagolas

39

Felhasznalt anyagok, vegyszerek

41

Biodiverzitas

41

Kornyezeti programok

42

2015. evi kornyezeti programok megvalosulasa

43

Kornyezeti programok 2016. evre

44

Veszhelyzetek kezelese

45

Kapcsolattartas az erdekelt felekkel

45

Partnereink

47

Lakossag

47

Jogalkotok

47

Hatosagok

47

Tulajdonosok

47
4

A Ftivarosi Csatornazasi MCivek ZartkorCien MCikoda Reszvenytarsasag
bemutatasa
A Favarosi Csatornazasi Miivek lartkorGen MtlikOdo Reszvenytarsasag jogelodje a Budapest
Szekesfovarosi Csatornazasi MOvek 1946. aprilis 1-jen alakult meg. Tarsasagunk
1993. december Hen alakult reszvenytarsasagga, 2006. majus 16-an pedig zartkorOen mukOdo reszvenytarsasagga.
Tarsasagunk tOrekszik a szolgaltatas biztonsagos megvalOsitasara, az Lizemzavarok lehetosegeinek minimalizalasara, illetve azok mind gyorsabb, zokkenomentes elharitasara. Biztositja a jogszabalyokban, szabvanyokban, muszaki eloirasokban, hatosagi engedelyekben
eloirt kOvetelmenyrendszer betartasat.
Az FCSM Zrt. tevekenysegi köre a favaros és a kapcsol6d6 agglomeraciOs teruletek teruleten keletkezo szenny- es csapadekviz Osszegyiijtese, tisztitasa és a befogad6ba juttatasa a
kiepitett vizikozmuvek teljesitokepessegenek mertekeig, a szennyviz elvezetesevel és tisztitasaval kapcsolatos letesitmenyek Ozemeltetese es karbantartasa, valamint a kOzcsatornaba
bocsatott szennyviz ellenarzese.

Budapest szenny- es csapadekviz-elvezeteset tObb szivattyCitelep és automata atemelotelep
szolgalja, melyek kozal a legjelentosebbek: Bekasmegyeri, P6k utcai, Zsigmond teri, KelenfOldi, Albertfalvai, Angyalfoldi, Ferencvarosi, Vas Gereben utcai.
A fovarosban naponta keletkezo szennyviz, valamint csapadekos id6szakban lehull6 csapadekviz OsszegyOjtesere es elvezetesere t6bb ezer km hosszOsag6 csatornahalozat szolgal.
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A csatornahalazat biztonsagos Ozemenek fenntartasa erdekeben rendszeres idokozokben
korszer0 ipari televiziOs berendezesekkel vizsgalja a csatornak muszaki allapotat és azemi
viszonyait. A meg hibasodasokat a csatornaszerelveny muszaki parametereinek figyelembevetelevel hagyornanyos feltarasos nnodszerrel vagy korszer0 feltaras nelkuli technologiaval
vegzi. A zavartalan szenny-es csapadekviz elvezetes erdekeben nagy kapacitasu csatornatisztito geppark alkalmazasaval vegzi a kozcsatornak és a viznyelok tisztitasat.
A fOvaros csatornahalozatanak rekonstrukciOjat a kozuti forgalom nOvekedese miatt egyre
gyakrabban feltaras nelkuli csobeleleses technolOgiak alkalmazasaval vegzi. A kozmii ollO
bezarasa erdekeben jelentos az t:Jj csatornak epitesi volumene is.
A csatornahalozatok biztonsagos iizemeltetesenek megszervezesehez ismerni kell a csatornak allapotat, a bennOk elvezetett szennyviz varhatO minoseget, ezert a Ftivarosi Csatornazasi Mtlivek Zrt. az altala Lizemeltetett csatornakat, mutargyakat rendszeresen vizsgalja, karbantartja. A karbantartas Otemtery szerinti tisztitas, valamint szukseg szerint dugulas elharitast és javitast foglal magaban.
A csatornazatlan terOletekrol szarmazo szippantott szennyvizek korszer0 fogadasa erdekeben Budapest tobb hely& zart rendszer0, szippantott szennyviz-fogadO allomasokat letesitett és Ozemeltet.
A fovarosban keletkezo szarazidei szennyvizek 45%-at a del-pesti és az eszak-pesti telepen
tisztitjak, melyek nevleges kapacitasa egyOttesen 235.000 m3/d. Mindket telep rendelkezik,
biologiai, es tapanyag-eltavolitasi fokozattal is.
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Az Eszak-pesti es Del-pesti SzennyviztisztitO Telepeken az iszapkezelesi technolOgiahoz
kapcsol6d6an magas szerves anyag tartalmO hulladekok feldolgozasara alkalmas Ozemet
miikOdtetunk.
A ket szennyviztisztito telepen az iszap szerves anyag tartalmanak lebontasa soran keletkezett biogaz hasznositasara gazmotorokat es kazanokat OzenneltetUnk.
A Fovarosi Csatornazasi MOvek 1946-os megalakulasa ota latja el az ar,- es belvizvedelmi
feladatokat, az 1998. evi atszervezest kOvetoen, alaptevekenysegei koze soroltan. Mivel a
csatornahalOzat és a kisvizfolyasok vegso befogad6ja a Duna, tarsasagunk nem veletlen01
kapta feladatkent az arvizvedelmet.
A Fovarosi Onkormanyzattal kotott szerzodes ertelmeben feladata az operativ vedekezes es
az ar-vizvedelmi mtlivek, kisvizfolyasok Ozemeltetese a "kiepitettseg mertekeig". Ez azt jelenti, hogy nem kovetkezhet be vizkilepes (elontes) mindaddig a vedomOvekkel vedett teruleteken, amig azok a meretezesilk hataraig terjedo terhelest kapnak.
A FOvarosi KOzgyilles 2009 majusaban dOntott Ogy, hogy a FOvarosi Csatornazasi MOvekre
bizza a budapesti nyilvanos illemhelyek Uzemelteteset.
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A Fovarosi Csatornazasi MCivek Zrt., mint a legnagyobb hazai kOrnyezetvedelmi szolgaltato ceg, szennyvizelvezetesi es -tisztitasi alapfeladatan tul kuldetesenek tekinti, hogy
tevekenysegevel den jarjon a kOrnyezetbarat technolOgiak és fejlesztesek nneghonositasaban, tObbek kozOtt a bioenergia eloallitasaban.
A tarsasag minden dolgozoja munkajaval a XXI. szazad technikai, tarsadalmi és human
igenyeinek megfeleloen, magas szinvonalon, ligyfelbarat mOdon, innovativan kivanja teljesiteni az altala kiszolgalt kbzossegek igenyeit es elvarasait.

A tarsasag szervezete és jogi helyzete
A Fovarosi Kozgyules a Berliner Wasser Betriebe (B.W.B.) es Compagnie Generale des
Eaux (C.G.E.) cegek altal alkotott konzorciumnak adta at 25 evre a Tarsasag alaptakejenek
25% + 1 szavazatu tulajdonhanyadat megtestesit6 reszvenyeket és meghatarozott Lizemeltetesi es vallalatiranyitasi jogok gyakorlasat. A szerzades alaIrasara 1997. november 19-en kerOlt sor. A Reszvenyvasarlasi SzerzOdesben rogzitett lehetoseget felhasznalva a C.G.E. és a
B.W.B. 1998. vegen letrehorta a Csatorna Ozemeltetesi Holding Rt. gazdasagi tarsasagot.
Idokozben a C.G.E. neve Vivendire valtozott. 2000. Junius 6-an a B.W.B. reszvenyenek tulajdonjogat atruhazta a Berlinwasser Holding AG reszere.
A Vivendi 2002. marcius 26-an, reszvenyenek tulajdonjogat — a Vivendi Universal kOzbenso
tulajdonjoganak feltuntetesevel - atruhazta a Vivendi Environnement cegre, amelynek jelenlegi neve Veolia Environnement S.A.
Tulajdonosok:
Budapest FOvaros Onkormanyzata
Berlinwasser Holding AG
Veolia Environnement S.A.
Csatorna Holding Vagyonkezelo Zrt.
3 f6 kisbefekteto
A Tarsasag neve

: FOvarosi Csatornazasi Muvek ZartkOruen Mukodo Reszvenytarsasag

Cim

: 1087 Budapest, Asztalos Bandar utca 4.

Levelcim

: 1426 Budapest 72. Pf. 114.

Telefon

: 455-4100

Telefax

: 455-4232

E-mail

: vezig@fcsm.hu
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Iranyitasi rendszerek
A Fovarosi Csatornazasi Miivek Zrt. alaptevekenysegenek hatekonyabba tetele, a fogyaszt6i
kör mind teljesebb kiszolgalasa erdekeben 2001-ben az MSZ EN ISO 9001:2000 és az
MSZ EN ISO 14001:1997 szabvanyok szerint kiepitette Minosegiranyitasi és KornyezetkOzpontu Iranyitasi Rendszeret, melyet a Lloyds auditalo szervezet tanCisitott, az okirat 2001.
junius 11.-t61 ervenyes.
2004-ben megtOrtent a rendszer ismetelt taraisitasa, majd 2005-ben a KornyezetkozpontO
Iranyitasi Rendszert az ISO 14001:2004-es szabvany szerinti mOdositasa.
A KOrnyezetkozpont6 Iranyitasi Rendszer kiepitese 2001-ben a Del-pesti es az Eszak-pesti
Szennyviztisztito Telepeken tOrtent meg. A KIR bovitese 2008-ban az Angyalfoldi Szivattyiltelep, 2009-ben a Bekasmegyeri és a POI( utcai Szivattyutelepek, majd 2010-ben a Csomadi
Iszaplerak6 Telep bevonasaval tOrtent.
A Tarsasag IntegraIt Iranyitasi Rendszere 2010-ben kibovalt az MSZ 28001:2008 szabvany
szerint kialakitott Munkahelyi Egeszsegvedelmi es Biztonsagi Iranyitasi Rendszerrel.
Az IntegraIt Iranyitasi Rendszer alkalmazasi teruletei a kovetkezok.
- CsatornamOvek Ozemeltetese.
Ar- és belvizvedelmi tevekenysegek.
KOrnyezetgazdalkodas. Beruhazas bonyolitoi tevekenyseg a
csatornazas, szennyviztisztitas es az ar- es belvizvedelem terUleten.
KOrnyezetvedelmi iranyitasi rendszer mukodtetese az Eszak-pesti es Delpesti Szennyviztisztito Telepeken, az AngyalfOldi, Bekasmegyeri es P6k utcai
Szivattyutelepeken illetve a Csomadi Iszaplerak6 Telepen.
A 2013-ban kiadott tanusitasi okiratok 2016-ig ervenyesek.
A Del-pesti es az Eszak-pesti Szennyviztisztito Telepeken az allati eredetu mellektermekek
kezelesere és a biogaz eloallitas folyamatara 2014-ben a Codex Alimentarius Annex
CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti elelmiszer-biztonsagi iranyitasi rendszert vezetett be Tarsasagunk. A HACCP rendszer tanOsitO auditja sikeres volt, az auditalo szervezet 2018. junius
18-ig ervenyes tanOsitvanyt adott ki.
A Nemzeti Akkreditalo Testillet altal NAT-7-0016/2015 szamon nyilvantartasba vett Mintavetell Csoport és a NAT-1-1333/2015 szamon nyilvantartasba vett Laboratoriumi Csoport KOzponti LaboratOrium munkajat az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvany és a kapcsolOdo
akkreditaciOs eloirasok szerint vegezi, a NAT az akkreditalasi statuszokat 2019. november
17-eig fenntartja.
A Tarsasagunk 2010. II. feleveben a KIR tovabbfejlesztesenek lepesekent elkezdte az Angyalfoldi Szivattyiltelep az 1221/2009/EK rendelet szerinti EMAS - Hitelesitett kornyezetvedelmi vezetesi rendszerbe torteno integralasat. A tanOsitO L'loyds Ausztria auditalO szervezete a rendszert megfelelonek minositette, az tjjratanOsitaskor kiadott tanilisitvany 2017. plus
14-ig ervenyes. Az EMAS NemzetkOzi nyilvantartasi rendszer tagorszagi (Magyarorszag)
lajstromaba HU-000025 szamon bejegyzesre kerOlt.
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Lloyd's Register
LRQA

ENVIRONMENTAL VERIFIER'S DECLARATION
ON VERIFICATION AND VALIDATION ACTIVITIES
Lloyds Register Quality Assurance Ltd., with EMAS environmental verifier registration number AT-V-0022 and
accredited for the scope'

Wastewater collection and treatment activities, sludge treatment
NACE Code: 37.00 Sewerage

declares to have verified

Rivarosi Csatornazasi Miivek Zrt
Angyalfoldi Pump Station
1139 Budapest
Hungary
meets all requirements of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25
November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community Eco-Management and Audit
Scheme (EMAS).
By signing this declaration, LRQA declares that:
•

the verification and validation has been carried out in full compliance with the requirements of Regulation
(EC) No 1221/2009,

•

the outcome of the verification and validation confirms that there is no evidence of non-compliance with
applicable legal requirements relating to the environment,

•

the data and information presented in the Environmental Statement 201301 the organisation reflect a
reliable, credible and correct image of all the organisation's activities within the scope mentioned in the
environmental statement

This document is not equivalent to EMAS registration. EMAS registration can only be granted by a Competent
Body under Regulation (EC) No 1221/2009. This document shall not be used as a stand-alone piece of public
communication.
LROA Ref No VNA0005278

Date of verification:

22' July 2014

Verification Expiry:

21' July 2017

Date of validation:

8" May 2015

Validation Expiry:

9' May 2016

Mag Florian Mitterauer, Lead Verifier
Lloyd's Register EMEA, Niederlassung Wien
1010 Vienna, Opernring 1/E/620, Austria
on behalf of Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.
Lloyd's Register EMEA Mededassung Wren. Ocernnng 1/E/620. 1010 Men. Oslenerh. Ply 239257 2
De Gulugkettserldarung gilt zusammen mrt der Valickerung alt Nadmes utter de Verritherung and Valtherung. Se werden bet der
Beantragung auf Etntrag bet dth zustandigen St Be ouch Artikel 3 der Verordnung bentthgt Der Ted dieser Erklarung muss volktancfig tn der
Umwelterklarung der Firma abgedruckt werden.
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IntegraIt iranyitasi Politika
Az FCSM Zrt. az orszag egyik legnagyobb vizikozmia vallalata, csapadek- es szennyviz- elvezetesi, szennyviztisztitasi, valamint ar- es belvizvedelmi tevekenysegevel egyOttal az egyik
legnagyobb kOrnyezetvedelmi szolgaltatO is. Alapfeladatunk Budapest fovaros és a k6rnyez6
telepulesek szenny- és csapadekviz elvezetese és tisztitasa, valamint ar- es belvizkarok elleni vedelme, amit a mindenkor hatalyos jogszabalyok es hatOsagi eloirasok szerint vegzunk.
Alapveto celunk a szolgaltatas szinvonalanak es biztonsaganak folyamatos, a kornyezetszennyezest megelozo modon, a dolgozOk egeszsegvedelmet es biztonsagat szem elott
tartva tOrteno fejlesztese, a szenny- és csapadekviz elvezetesbe es tisztitasba bevont fogyaszt6k szarnanak nOvelese. Ennek erdekeben elkOtelezziik magunkat, hogy tevekenysegeinket az
ISO 9001:2008 szabvany szerinti minosegiranyitasi, az
ISO 14001:2004 szabvany szerinti kornyezetkozpontii iranyitasi,
MSZ 28001:2008 szabvany szerinti munkahelyi egeszsegvedelmi es biztonsag-iranyitasi,
a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti elelmiszer-biztonsagi iranyitasi,
tovabba az Angyalfoldi Szivatty6telepen az 1221/2009/EK rendelet szerinti EMAS - Hitelesitett kornyezetvedelmi vezetesi
rendszerek szerint szervezzOk.
Tarsasagunk vezetese a fenti celok elerese erdekeben a kovetkezoket tartja a legfontosabbnak:
1. A tulajdonosokkal egyfittmakodve, a szennyvizelvezetes es tisztitas soran
szukseges rekonstrukciOk vegrehajtasanal tOrekszank a minoseg- es
kornyezetkOzpontu megoldasok megvalositasara.
2. A folyamatok mukodesenek alapja az alkalmazottak munkaja, ezert fontosnak
tartjuk a dolgozoi serulesek, illetve a munkahelyi egeszsegkarosodas
megelozeset, a munkahelyi egeszsegvedelem es biztonsagiranyitas folyamatos
elemzeset és fejleszteset. Celunk, hogy munkatarsaink reszere a biztonsagos
munkavegzes felteteleit megteremts0k, a lehetseges munkahelyi veszelyek
kockazatat a Iegkisebbre csakentsCik. Ennek erdekeben meghatarozzuk a
tevekenysegeinkkel kapcsolatos veszelyeket, ertekeljuk azok bekOvetkezesenek
kockazatat. Muszaki es szervezesi intezkedeseket alkalmazunk a balesetek,
veszhelyzetek elofordulasanak elkerGlesere és folyamatosan ellenarizzak a
munkavedelmi szabalyok betartasat.
3. A Tarsasag minden szingen erasiglik a felelassegerzetet a kornyezetCink
vedelmeert.
4.

Celunk, hogy a szennyvizelvezetes és tisztitas kOrnyezetterhelo hatasait a lehet6
legalacsonyabb szinten tartsuk, es a kOrnyezetszennyezest megelozzijk. A
szennyviztisztitasi technolOgiakat folyamatosan optimalizaljuk, hogy a kibocsatott
szennyviz a kornyezetet egyre kevesbe terhelje. Novelni kivanjuk az EU
kornyezetvedelmi elvarasoknak megfelelaen a biologiailag tisztitott szennyviz
mennyiseget, valamint a tisztitas hatekonysagat.

5. A szennyviztisztitas soran — laboratoriumi minOsegi ellenorzes mellett —
folyamatosan elemezzuk a kornyezetre gyakorolt hatasokat és intezkedCink a
kornyezetterheles csakentese, a szennyezesek megelOzesere és csOkkentese
erdekeben.
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6. Minden bevezetes elott 6116 uj technolOgia kOrnyezetre, a munkahelyi
egeszsegvedelemre és a munkavegzes biztonsagara gyakorolt hatasat
megvizsgaljuk, elozetesen felmerjuk. TOrekszOnk arra, hogy az Cij technologia a
reginel kOrnyezetkimelobb, biztonsagosabb, az egeszseget kevesbe veszelyezteto
legyen.
7. Biztositjuk a szeleskortli egyOttmOkodest a hatOsagokkal.
8. Berendezesek beszerzesenel, fejlesztesenel es miikOdtetesenel tekintettel
vagyunk a hatekony energia- és anyagfelhasznalasra, a munkavegzes
biztonsagara.
9. Beszallitoinkkal és alvallalkozOinkkal megismertetjUk és elfogadtatjuk a
minaseggel, a kOrnyezetvedelemmel es a munkahelyi egeszsegvedelemmel es
biztonsaggal kapcsolatos politikankat, es ennek figyelembevetelevel kotjOk meg
szerzodeseinket.
10. Korszertli csatornatisztit6 berendezesek és technologiak alkalmazasaval
igyekszunk a lakossag kornyezeti nyugalmat biztositani.
11. FogyasztOinkkal torteno kapcsolatot korszerii, j61 kiepitett rendszerrel segitjuk és
az elegedettseget felmeres alapjan fejlesztjlik.
A fenti celok elerese erdekeben az FCSM Zrt. vezetese elkotelezett a vonatkoz6 jogszabalyok és egyeb elairasok kovetelmenyeinek teljesitese es az integralt iranyitasi rendszer eredmenyessegenek folyamatos fejlesztese irant.
Az FCSM Zrt. szolgaltatasi tevekenysegenek minOsegi es mennyisegi fejleszteset az egeszseges kornyezet megteremtesevel egylitt kivanja elerni fogyasztOink, munkavallalOink, Budapest fovaros es kornyeki lakosok megelegedettsegere.

Budapest, 2016. aprilis 1.

/ PaIke) GyOrgy
vezerigazgatO
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Angyalfoldi SzivattOtelep
Cime:
Hrsz:

Budapest XIII., Vizafogo utca 6.
25884/4

Behatarolas:

E-i és Ny-i oldal
D-i oldal
K-i oldal

Telep terulete:
Telep beepitettsege:
A telep kOrnyezete:

Bp. XIII. Vizafogo ut
FCSM Zrt. sporttelep es lakopark
ingatlan beepitetlen resze
TARERT Rt. bevezeto ut

4 ha / 4.889 m2
11,4%
ipari terulet

A szivatty0telep 1936-1944. evek kozott letesult. Mai felepitese, tobbszOri rekonstrukcion atesve, a 2001. evre alakult ki. A szivatty6telep 1998-ig vegponti szivattyatelepkent uzemelt,
1998. 6ta iker nyomocsovOn kereszt01 vezeti a tisztitando vizeket az Eszak- budapesti
SzennyviztisztitO Telepre.
A szivattyutelep a Rakos-vOlgyi (Rozsnyai utcai), az Ojpesti (Cserhalom utcai és a Vaci (Ai
eszaki és deli) fogyOjton, valamint a Jakab Jozsef utcai gyajton erkezo szennyvizeket kezeli.
Szivattyutelep feladata, hogy a telepre erkezo vizeket a szarazidei szennyvizcalcs mennyisegeig az Eszak-budapesti Szennyviztisztito Telepre tovabbitsa, az e feletti higitott vizeket a
sodorvonalba, mig a zaporvizeket parti kitorkollassal, vizallast61 fOggaen atemelessel, vagy
gravitaciosan a befogad6 Dunaba vezesse.
A telep normal Lizemeltetesi kOrtilmenyek kOzOtt automatikus Ozemmodban Ozemel a telepi
felugyelet iranyitasi rendszer es a helyi automatikak segitsegevel. A szennyvizkezelesbol és
a telep egyeb altalanos feladataib61 adOdoan, tovabba a rendkivOli esemenyek gyors és ha17

tekony elharitasa erdekeben a telepen folyamatos munkarendben lizemelteto szemelyzet
dolgozik.
A szivattyCitelepre jelenleg szarazidoben, atlagosan 70 — 80 000 m3/d szennyviz erkezik.
Tarsasagunk elkatelezett a hatalyos jogszabalyok betartasaban és betartatasaban.
Az Angyalfoldi Szivattyiltelepnek nincs kernyezeti nem-megfelelosege és nincs tudomasunk
a telepre vonatkozo folyamatban lova elmarasztalo hatasagi hatarozatrol, birosagi itelettel
megallapitott kornyezetvedelmi, illetve termeszetvedelmi kotelezettsegerol.
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Az Angyalfoldi SzivattyCitelep technologiaja
A telep technologiai leirasanal a vizvonali abra je101eseit hasznaltuk.
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A telepre a szenny- es zaporvizeket 4,3 m atmerOjtii, vegso szakaszan fel parizsi szelvenytii
csatorna (4) vezeti be.
A Jakab Jozsef utcai gyujtocsatorna (3) deli iranybOl 100 cm atmerovel kozvetlenul a
szennyviz oldali hordalekfogOba k6t be.
Erkezo vizeket az osztomCitargy (6) osztja szet.
Eszaki ag ZS2 zsilipen a zaporoldali homokfogOba (11.1), R5 es R6 szuroracsra, majd B2
betettablan kereszt01 a zaporoldali szivoterbe vezeti (11.3 es 11.4).
Deli ag ZS1 zsilipen a szenny- és higitottviz hordalekfogoba (7) vezet. A higitottviz bukofalon
at, jut az R3 es R4 szCiroracsokra, majd a ZS18 zsilipen a higitottviz szivoterbe (10.2) kerul.
Szennyvizeket a bukofal tereli a szennyvizoldal iranyaba.
Homokfogo mutargyakbOl az Ciledek eltavolitasat hidraulikus markolo vegzi. A kitermelt Oledek az iszapsCiritO presen (E4) keresztUl kerul kontenerbe. Kontener razoasztalos kialakitasu
kontener kocsin nyert elhelyezest. Razoasztal a vizes frakci6 felOsztatasara, levalasztasara
szolgal.
A higitottviz oldali hordalekfogObol (7) 2x2 m merettli csatorna agazik ki. A csatornat ZS6 hidraulikus zsilip zarja, feladata a mutargy elontes elleni vedelme.
A csatornaban vizmennyiseg merO van elhelyezve.
A csatorna ket, azonos kialakitast) (iker) agra oszlik. B3-B4 Betettablas zaras, ZS7-ZS8 zsilip, R1-R2 szurOracs, B5-B6 betettablas zaras utan a viz a szivoterbe (9.3) jut. A R1 es R2
szuroracsok altal kitermelt racsszemetet szallitocsigak a mosOpresbe juttatjak. Innen mosas
és tomOrites utan szallitOkontenerbe ker01. A sztlirt szennyvizet a felso eloszto csatornaba
(9.4) SZ1-SZ4 szivattyuk emelik fel, nyornocsovOn es V10-V13 vegcsappantyun at. Az osztOcsatornabOl (9.4) a kör alak6 homokfog6ba (9.6), majd az also csatornaba (9.4), innen a
masodik szivattyucsoport szivOterebe (9.7) jut a viz. A SZ5-SZ10 szivatty6k kollektor csare
dolgoznak. Szivattyuk nyomocso again nyertek elhelyezest a V1-V6 visszacsapa szelepek. A
kollektor csOvon szakaszolo tolozarak biztositjak a tisztitOtelepre vezeto nyornocsopar (9.12)
valtott Lizemet. Nyomocsovekhez allocsOvek (9.8) epliltek a vizutesek kikijszobOlese celja661. AllOcso utan, a nyomocsOvek Rakos pataki csohidjaig (9.12.1) terjed6 szakaszan, viztelenitesere és a nyomocsOvek zarasara szolgalo tolozarakkal szerelt Drito akna (9.12.2 és
9.12.5) van kikepezve.
Ketszintti osztocsatorna (9.4)
Felso csatorna (9.4): a homokfog6khoz (9.6) vezeti a vizet. Sziikseg eseten a vegponton elhelyezett B9 betettabla felemelesevel a viz oldalbukan keresztul a medernyom6cs6be elvezetheto. Az oldalbuko egyben veszkiomlo is.
AlsO csatorna (9.4): a homokfogokb61 (9.6) erkezo vizet a II/A. szivattyUcsoport szivOterebe
(9.7) vezeti. Szukseg eseten a vegponton elhelyezett ZS17 zsilip nyitasaval a viz a medernyomocsobe elvezethetO.
Homokfogok (9.6)
A racsszemet eltavolitasat kovetoen a szennyviz 4 db kör alaku homokfogo mutargyba (9.6)
amelyekben gravitacios Oton megy vegbe a kiulepedes.
A kiulepedett és a mutargy zsompjaban osszegyula uledek homokosztalyoz6 berendezesbe
kerOlszivattyuzassal.
Higitott viz gephaz (10)
A deli hordalekfogOban (7) levo bukofalon atjutO higitott viz gepi tisztitasu R3-R4 sztliroracson, ZS18 zsilipen at a higitott viz szivoterbe (10.2) ker01, onnan SZ11-SZ13 szivatty6k
emelik a nyomoaknaba (10.3), majd medernyomocsOvOn (10.7) keresztul jut a Duna sodorvonalaba.
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Zaporgephaz (11)
Az eszaki hordalekfogon (11.1) keresztul R5-R6 szCiroracson, B2 betettablas zarason at a
zapor szivoterbe (11.3 es 11.4) ker01 a viz, ahonnan a SZ14-SZ19 szivattyilk a zapor nyomOaknaba (11.8), majd a szabadkiornlo csatornan (12) at, parti kitorkollassal (12.2) kerul bevezetesre a Dunaba. 2 db szivatty6 szukseg eseten a medernyomocso (10.7) iranyaba is tud
mukOdni. A higitott- és a zapor szivoter 2 db T1-T2 tolOzaron at egymassal osszekottetesben
van.
Racsszemet kihordas a higitott viz és zaporoldalon kozOs szallitOcsigaval tOrtenik.

Kisgephazi szivattyithzem (13)
A telepi rekonstrukci6 elOtt ideiglenes vizelvezetesre letesult. A milikodo letesitmenyek
Ozemzavara eseten hasznalhatO. NyornocsOve a higitottviz nyomoaknaba (10.3) Mit.

Szabadkiomlesi lehetosegek
A Cserhalom utcai gyCijton a csatornat lezarva, a szabadkiornlot nyitva lehetoseg van vizelvezetesre.
1400 mm (a telep fele)
2000 mm (a Duna fele)
MiikOdtetese: gepi tavvezerelt

Meretek:

Tatai Uti zaras
A RakosvOlgyi fogyajton a csatornat zarva, a szabadkiOmlot nyitva oldalbukOn keresztul van
szabadkiomlesi lehetoseg a Rakos patakra, betettablak elhelyezesevel.
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1400 mm atmer6
Merete:
Behelyezese: autOdaruval
Ideiglenes szivattyuhaz kiomloje
2830x1800 mm
Merete:
MOkOdtetese: kezzel
Tisztitotelepre vezeto iker nyomovezetek (9.12)
A csOvek merete a keverOaknaig 1140 mm Rocla, a keveroaknatol a tisztitotelepig 1650 mm
Rocla. A nyomocsa osszes hossza 4129 m, ebbol a keverOaknaig 3465 m. A teleprol indulva
a Rakos patakot es az Ujpesti Oblot csahidon keresztezi. A csohidakon (9.12.1), mint magas
pontokon automatikus legtelenitok vannak.
Nyomocsbvek a telepen a tolozar es OritO aknaban (9.9), valamint a Csavargyar utcanal es a
kevero aknanal (9.12.7) gravitaciOsan Orithetok le, mig az obOlnel erre a celra kialakitott aknaban (9.12.5) szivattyOzassal. Ehhez ideiglenes energiaforrast kell biztositani és szivo —
moso celgepjarmtliveket is igenybe kell venni.
A telepen nyomacsOvenkent 1-1 db indukci6s vizmennyiseg mero (9.11) van elhelyezve.
Oxigen adagolo rendszer (9.10)
Eszak-pesti szennyviztisztito telepre feladott szennyvizbe oxigen kerul beadagolasra, hogy a
szennyvizbe ne induljon meg tovabbi jelentOs szaghatast okoz6 gazok kepzodese, iiletve
mersekelje annak a mennyiseget.
Oxigen beoldasa a tisztitotelepre vezet6 nyomOcsovekben tOrtenik meg.
Cseppfolyos oxigen az elparologtaton keresztul gaz halmazallapotba kerill. A gaz nyomasat
a beadagolasi nyomasra csOkkenti egy reduktor, majd egy szabalyzoszelep segitsegevel a
szukseges mennyiseg keri.11 beadagolasra.
(A szelep automatikus szabalyozasa a szennyviz H 2S koncentracioja és vizhozama aranyaban tortenik.)
/Lehetaseg van az adagolas kezi beallitasara is/
Szagtalanitas (Biofilter)
A beerkezO szennyvizet fogad6-, osztornOtargy, hordalekfogOk, szCirohaz, valamint a kuls6
homokfog6 nnutargyak, a zsirlevalasztO epulet szennyezett levegojet egy elvezetO csohalozat
gyujti Ossze.
A szennyezett levegot ket ventilator szivja el es tovabbitja a szagtalanit6 biofilter egysegbe,
ahonnan a szabadba tavozik. Az elszivott szennyezett levego mennyisege: 24 000 m 3/h.
A biofilter szuroreteg aktivitasat a rendszeresen adagolt, bepermetezesre ker016 tapanyagtartalmtl folyadek biztositja.
A tapanyagtartalmu folyadek indulasnal kalium-hidroxid és foszforsav hig, vizes oldata. Folyamatos Lizemnel foszforsav hig, vizes oldata. Az oldat keszitesehez lagyitott viz kerul felhasznalasra, a szurotoltet elgipszesedesenek megakadalyozasara.
A permetez6 szivatty6 mOkodeset a bioszurok relativ paratartalom- es hOmersekletmeroi vezerlik.
Lagy viz eloallitasat egy ketoszlopos mennyisegvezerelt vizlagyito berendezes biztositja.
A kombinalt mutargy terszint alatti reszeinek legcserejet, befOvo es elsziv6 fejekkel, legcsatornakkal, !Deist') keringtetessel es frisslevego hozzakeveressel mtiikOdO szellozorendszer biztositja. A legelszivas teljesitmenye: 3000 m3/h.
Az elszivott szennyezett levego, nedvesites utan, biolOgiailag aktiv szCiratOlteten at kerlil a
levegobe.
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Vegyszeradagolas
A csatornamii hulladek kezelese erdekeben negy ponton, a szennyviz- valamint higitottzaporviz oldalon, a racsszernethez, illetve az ijledekhez tortenik vegyszeradagolas. Az adagolast ikertartalyos, karmentovel ellatott, automatikus makbdes0 berendezes biztositja. Adagolo szivatty6 az adott gepegyseg miikodese eseten indul.
Adagolt vegyszer: Natrium-hipoklorit.

Telepi iranyitastechnikai rendszer
A telepi felOgyeleti és iranyitasi rendszer felUgyelet szintjen kiterjed a teijes technolOgiai folyamatra, iranyitasi szinten lehetaseget biztosit tavbeavatkozasra. A megjelenito PC berendezes a jellemzo Uzemi parametereket monitoron megjeleniti, az adatokat, esemenyeket folyamatosan naplozza.
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EMAS rendszer miikodtetese Angyalfoldon
Tarsasagunknal az EMAS rendeletnek yak!) megfelelest az IntegraIt Iranyitasi KezikOnyv, a
kapcsolOdo folyamatleirasok es szabalyzatok biztositjak. Az EMAS rendszer makOdeset „A
hitelesitett kOrnyezetvedelmi vezetesi rendszer megtervezese és mukOdtetese" cimu folyamatleiras szabalyozza.
Az EMAS kialakitasa soran Tarsasagunk azonositotta es ertekelte a korabbi, a jelenlegi, a
tervezett vagy Uj és a modositott tevekenysegebal fakado osszes kornyezeti tenyezot.
A kornyezeti tenyezoket es hatasokat a kornyezetiranyitasi megbizott koordinalasaval az
erintett egysegvezetak szukseg szerint, de legalabb évente egyszer, a vezetosegi atvizsg blast megelozoen fe101vizsgaljak. Uj vagy modositott technologiak, tevekenysegek bevezetese
soran, valamint a beruhazasokhoz kapcsolodO (varhato) kOrnyezeti tenyezok és hatasok a
tervezes, majd a megvalOsitas idoszakaban is azonositasra es ertekelesre kerul. A kornyezeti tenyezok es a kornyezeti hatasok a „KOrnyezeti tenyezok" cinnu feljegyzesekben ker0Inek rogzitesre.
Az ertekeles eredmenyeinek fuggvenyeben a kOrnyezetiranyitasi megbizott megteszi a környezetkozpontO iranyitasi rendszerben a szukseges modositasokat, illetve az EMAS kovetelmenyeinek és a jelentos kornyezeti hatasokkal kapcsolatos jogi eloirasoknak megfelelve,
valamint a kornyezeti teljesitmeny folyamatos javitasa erdekeben (tovabbi) celokat és kornyezeti programokat it elo.
A celokat, eloiranyzatokat es ezek megvalOsitasahoz szukseges kornyezeti programokat a
„Kornyezeti celok, eloiranyzatok es programok" c. jegyzek rOgziti. A programok megvalOsulasat a Tarsasag vezetese elare meghatarozott modon figyelemmel kiseri es ertekeli hatekonysagukat az errol szolO „Mere's, folyamatertekeles" c. folyamatleiras szerint.
Ha a programtol, intezkedesi tervtO1 valdi elterest tapasztalunk, helyesbito tevekenyseget inditunk, melyet szinten a „Meres, folyamatertekeles" c. folyamatleiras szabalyoz.
Az esetlegesen bekovetkezo havaria esemenyekre karelharitasi tervek keszOltek.
A bels6 és '<also kommunikaciO folyamatait es szabalyait (kUlso erdekelt felek, media) a mindenkor ervenyben levo „Kommunikacios — Public Relations" c. szabalyzat tartalmazza.
Az évente felulvizsgalando dokumentumoknal a modositasokat a telep vezetese kesziti el.
Az évente frissitett kornyezetvedelmi nyilatkozatot honlapunkon publikaljuk. A hatalyat vesztett dokumentumokat szabalyzatban eloirt ideig megorizzUk.
A jogi es egyeb kovetelmenyeknek valO megfeleles erdekeben Tarsasagunk rendszeres belso ellenorzeseket vegez, a kornyezeti tenyezo folyamatos javitasat elaterbe helyezi, a munkavallalokat oktatja. A rendszerben minden munkavallalo kOteles reszt venni a folyamatos
mUkodteteseben és fejleszteseben.
A rendeletet, egyeb kovetelmenyeket, valamint a kornyezettel kapcsolatos hatalyos
jogi eldirasokat maradektalanul betartjuk és betartatjuk.
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Jelentos kornyezeti hatasok és azok meghatarozasa
A kornyezeti tenyezok es hatasok fe101vizsgalata a tarsasagi kornyezetvedelmi megbizott
koordinalasaval szijkseg szerint, de legalabb évente egyszer tortenik. Uj vagy mOdositott
technologiak, tevekenysegek bevezetesehez, beruhazasokhoz kapcsolodo (varhato) kornyezeti tenyezoket és hatasokat a tervezes, majd a megvalOsitas idoszakaban szinten azonositjuk es ertekeljOk.
A kornyezeti tenyezok ertekelesehez és a jelentOs tenyezok meghatarozasahoz a tenyezok
kornyezetre gyakorolt tenyleges es potencialisan bekovetkezo hatasat vesszUk figyelembe.
A kornyezeti tenyezoket Ogy hatarortuk meg, hogy egyertelmuen azonosithato az altaluk a
kornyezetbe kibocsatott anyag és energia, illetve merlegelheto az esetleges havaria kockazata.
A kornyezeti hatasok ertekeleset bt alapveto szempont szerint vegezzUk el:
1.

Jogszabalyi es egyeb eloirasoknak valO megfeleles

2.

Kockazat: elofordulas valoszinCisege, kOvetkezmeny sOlyossaga

3.

Erdekelt felek szempontjai

4.

Tarsasagi filozofia / image

5.

InformaciO hiany

A kornyezeti tenyezOk es hatasok ertekeleserol ket dokumentacio keszul, a „Kornyezeti tenyezOk jegyzeke" es „KOrnyezeti hatasregiszter".
A telepet erinto jelentos kOrnyezeti hatasok:

Megelozes

Kornyezeti hatas
Szaganyagok kibocsatasa a levegobe.

kOzvetlen

Biofilter hasznalata, vedo
nOvenysav telepitese.

Zaporok eseten higitott vizek Dunat szenynyezo hatasai, ha a sodorvonalba dolgozik
a telep.

kOzvetlen

A higitott vizek mechanikai tisztitasa.

Az egyesitett csatornarendszerbol
elOmechanikai tisztitas nelkul elvezetett
szenny- és csapadekviz Dunat szennyezo
hatasai.

kozvetlen

Rendkivuli vagy havaria
Uzemallapot eseten fordulhat elo.

Gepi berendezesek zajkibocsatasa.

kozvetlen

A gephaz nyilaszarbinak
zarva tartasa, egyeni yedoeszkoz hasznalata.

A telep milikodese soran keletkezo veszelyes es nem veszelyes hulladekok.

kozvetlen

Kezelesi eloirasok betartasa. A keletkezo hulladek
elszallitasat es elhelyezeset engedellyel rendelkezO ceg vegzi.

A telep villamos energia fogyasztasa.

kOzvetlen

A gepkonyvekben leirtak
betartasa.

Kazanok gazenergia felhasznalasa.

kOzvetlen

Kazanok levegobe ker016 egestermeke

kOzvetlen

Ozemelteteslik szakceggel, Ozemelesi elOirasok
beta rtasa.
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Megeleizes

Kornyezeti hatas
TechnolOgiai hulladekok kezelese.

kOzvetlen

Kezelesi eloirasok betartasa.

Veszelyes hulladekok kezelese.

kozvetlen

Kezelesi eloirasok betartasa.

A tarolt hord6s es kannas veszelyes anyagok kezelese, atfejtese swan levegabe, talajba ker016 szennyez6 hatasa.

kOzvetlen

Kezelesi eloirasok betartasa.

Tarolt anyagok es eszkozok csomagol6
anyagainak es gOngyolegeinek szennyezo
hatasai

kozvetlen

Kezelesi eloirasok betartasa. A keletkez6 hulladek
elszallitasat es elhelyezeset engedellyel rendelkezo ceg vegzi.

Hulladek szallitasakor a legszennyeza hatas (CO2 kibocsatas).

kOzvetett

AlapmutatOk 2015
Az alapmutatOkat az Angyalfoldi Szivattyutelepen a kezelt szenny- es csapadekvizre vonatkortatva adtuk meg. Ez alai a kommunalis és a szelektiven gyajtott hulladekok mennyisege
kivetel, melyet a telepen dolgozOk letszamara vonatkortattunk.
Alapmutatok
Energiahatekonysag

Villamos energia
FOldgaz
Gazolaj
Viz
Hulladekok

„A" szam
11.483,178 GJ

2.866.248
kWh
33.503 m3
201,7 I

10.318,493
GJ
1.164.678
GJ
7,2 GJ

2.848 m3
15,945 t

8,173 t
kommunalis
7,772 t
szelektiven gyOjtott+
1.558.069 t
technologiai
532,94 t
racsszernet
1.024,87 t
homokfogo
0t
zsir-olaj keverek
0,259 t
veszelyes hulladek
86,205 t
Anyagfelhasznalas
75,479 t
oxigen
2,7 t
Ipari so
0t
UtszOro so
0,45
t
Zeolit
7,5 t
Natrium-hipoklorit
0,014 t
Ipari tisztitoszer
SzaglekOto
0t
(Odorstroyer)
0t
Foszforsav
Higita (0,8 kg/dm3 su0,008 t
ruseggel szarnolva)
Festekek (0,75 - 1,6
0,036 t
g/cm3
surtiseggel
szamolva)
0,006 t
Melyalapozo
0t
Gepzsir
Motorolaj (0,87 g/cm3
0,005 t
suruseggel szemolva)
0,007 t
Pape
energiahordozoic
Az
felhasznalashbol szar- 1.120,73 t CO2
maze) CO2 kibocsaths*
1.037,58 t CO2
Villamos energia
64,22 t CO2
Foldgaz
0,54 t CO2
Gazolaj
18,39 t CO2
KOzlekedes"
Az
energiahordoz6k
felhasznalashbol szar- 0,122 t NOx
math NOx kibocsaths

„B" szam

„R" szam

27.646.585 m3

0,0004 GJIm3

27.646.585 m3

0,0001 m3/m3

20 fii

0,80 Ufa

27.646.585 m3

5,64 x 10-5 t/m3

27.646.585 m3

3,12 x 10-6 t/m3

27.646.585 m3

4,05 x 10'5 t/m3

27.646.585 m3

4,42 x 104 077 3
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Becsiilt adat.
*A tablazatban szereplo CO2 kibocsatasra vonatkoz6 ertekeket irodalmi adatok és az alabbi internetes
oldalon talalhato modszer segitsegevel szarnoltuk ki: www.noco2.hu
A honlap iranyitO hatOsaga a Miniszterelnoksag.
"BecsUlt adat, mely tartalmazza a hulladekszallitast, az anyagszallitast. A telepi dolgozok munkaba
jarasa soran kibocsatott CO2-ot a tablazat nem tartalmazza.
A sajat, illetve a hulladekszallitast, illetve anyagszallitast vegzo cegek gepjarmOvei rendelkeznek
zOldkartyaval.
Az Atemelotelepek IgazgatOsagan 2013 evben szervezeti atalakitas volt, az AngyalfOldi Szivatty6telep, mint szervezeti egyseg megszOnt. 2013. majus 1-tol az Angyalfaldi Szivattyutelep az Eszaki Szivattyutelepek Csoportjanak lett a kozponti telepe. A csoport harom szivatytyutelep Ozemelteteset latja el, Angyalfoldet, a Bekasmegyeri és a Pak utcai Szivattyutelepeket. A telepen megnovekedett az allando nappali letszam igy a telep letszarna 11 fora 20
fore novekedett.
2015. evben csOkkent a teleprol a Dunaba bocsatott higitott illetve zaporvizek mennyisege.
2014 oszen a sokeves atlagnal 125-175%-kal tobb csapadek hullott. (Forras: www.met.hu)
Tarsasagunk a Magyar Vizikozmii Szbvetseg tagvallalata. Tarsasagunknal foly6 fejleszteseknek koszonhetoen, a tObbi MAVIZ tagvallalattal folytatott kommunikack51361 leszurheto,
hogy kornyezeti mutatOink a vizikozmii szolgaltatok hasonld mutataival azonos szinten, illetve az atlagos szintet meghalado szinten vannak.

Alapmutatok
Energiahatekonysag
Viz
Hulladekok
Technologiai hulladekok
Anyagfelhasznalas
Az energiahordozok felhasznalasanak CO2 egyenerteke

2013.
0,00045 GJ/m3
0,0005 m3/m3
0,69 t/f6
7,39 x 10-5 t/m3
2,5 x 10-b t/m3

2014.
0,00042 GJ/m3
3 3
0,0005 m /M
0,58 t/f6
6,27 x 10-5 t/m3
2,2 x 1e t/m3

4,2 x 10-5 tCO2/m3

4,2 x 1 0-5 tCO2/m3

2015.
3
0,00042 GJ/m
0,0001 m3/m3
0,80 t/f6
5,64 x 10-5 t/m3
3,12 x 10-6 t/m3
4,05 x le t/m3

Az alapmutatOkat, a kommunalis hulladekok kivetelevel, a telepen kezelt szenny- és csapadekvizekre vonatkortatva adtuk meg.

Alapmutatok
Energiahatekonysag
Villamos energia
FOldgaz
Gazolaj
Viz
Hullaciekok
kommunalis
szelektiven gyOjtott+
technologiai
racsszemet
homokfog6
zsir-olaj keverek
veszelyes hulladek
Anyagfelhasznaias
oxigen
!pan so
Utszoro s6
Zeolit
Natrium-hipoklorit
Ipari tisztitoszer
Szaglekbto (Odorstroyer)
Foszforsav
Higito
Festekek
Melyalapozo
Gepzsir
Motorolaj
Pape
Az energiahordozok felhasznalasabol szarmazo CO2 kibocsatas*
Villamos energia
FOldgaz
Gazolaj
KOzlekedes"

2013.
12.551,207 GJ
10.356,4 GJ
2.188,7 GJ
8 GJ
3
13.639 m
13,779 t
8,173 t
5,606 t
2.083,488 t
479,35 t
1.204,29 t
399,82 t
0,028 t
69,319 t
60,078 t
2,8 t
0,5 t
0,85 t
4,938 t
0,029 t
0t
0t
0,004 t
0,105 t
0t
0,008 t
0,002 t
0,007 t

2015.
2014.
11.483,178 GJ
11.313,055 GJ
10.318,493 GJ
10.238,5 GJ
1.066,8 GJ
1.164.678 GJ
7,2 GJ
7,7 GJ
2.848 m3
8.306 m3
15,945 t
11,607 t
8,173 t
8,173 t
7,772 t
3,434 t
1.558.069 t
1.678,004 t
532,94 t
473,83 t
911,53 t
1.024,87 t
0t
292,47 t
0,259 t
0,174 t
59,94 t 86,205 t
75,479 t
49,772 t
2,7 t
1,9 t
0t
0,15 t
0,55 t
0,45 t
7,5 t
7,5 t
0,014 t
0,0294 t
0t
0t
0t
0t
0,008 t
0,003 t
0,036 t
0,027 t
0,006 t
0t
0,002 t
0t
0,004 t
0,005 t
0,007 t
0,007 t

1.188,55 t CO2

1.115,01 t CO2

1.041,38 t CO2
121,58 t CO2
0,61 t CO2
24,98 t CO2

1.029,53 t CO2
59,21 t CO2
0,58 t CO2
25,69 t CO2

1.120,73 t CO2
1.037,58 t CO2
64,22 t CO2
0,54 t CO2
18,39 t CO2

2014 evben az ipari so felhasznalas csOkkeneset reszben az atmeneti megrendelesi korlat
okorta, 2015-ben az ipari s6 felhasznalas a 2014-et megeloz6 evekhez volt hason16.
2015-ben a telepen az oxigen adagolasban valtozas tortent, a nap folyaman az adagolas folyamatos uzemben tbrtent. 2015 evet megelazaen a hajnali minimalis vizmennyiseghez nem
tOrtent oxigenadagolas.
Az Angyalfoldi Szivattyutelepen az energiafelhasznalasbOl és a kozlekedesbol ered6 szendioxid kibocsatason kivill nincs mas jelentas Oveghazhatasu gaz kibocsatas.
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Vizhasznalat
Az Angyalfoldi Szivattyutelep a Fovarosi Vizmiivek Zrt. ivOvizhalozatara csatlakozik. Az iparitechnologiai es a szocialis vizhasznalatokat vezetekes ivovizbol biztositjuk.
2015. evben a felhasznalt viz mennyisege 2.848 m3 volt. A 2015. evi vizfelhasznalas 76 %kal csOkkent a 2014. evi felhasznalashoz kepest. 2015 &ben a 2014-ben beuzemelt sztlirt
szennyvizes visszamosatO rendszer stabilan mukodott, igy nem volt szlikseg halozati viz ipari vizkent torteno felhasznalasara.

Vizkibocsatas
Zapor eseten a 1,6 m3/s vizmennyiseget meghalado higitott illetve zaporvizek mechanikai
tisztitast kOvetoen medernyomOcsovon keresztill a Duna sodorvonalaba jutnak.
Higitott vizek eseten a higitas merteke -3,5 - 4
Eszak-pesti szennyviztisztita
telepre tovabbitott szennyviz
januar
februar
marcius
aprilis
majus
jOnius
jaus
augusztus
szeptember
oktober
november
december

2.531.322
2.205.864
2.401.686
2.162.358
2.666.642
2.170.386
2.138.292
2.270.556
2.283.516
2.669.346
2.201.498
2.133.342
27.646.586

Dunaba vezetett
higitott viz
m3

Osszesen

235.124
22.454
0
0
188.222
236.574
371.747
1.036.320
540.460
575.968
0
0

2.766.446
2.228.318
2.401.686
2.162.358
2.478.420
2.406.960
2.510.039
3.306.876
2.823.976
3.245.314
2.201.498
2.133.342

3.206.869

30.853.455

2015-ben a Dunaba bocsatott higitott illetve zaporvizek mennyisege: 27.646.586 m 3 volt.
2015-ben 3 %-kal kevesebb szenny- és csapadekviz folyt be a telepre, mint 2014-ben, illetve
a Dunaba bocsatott higitott illetve zaporvizek mennyisege is csOkkent 3 %-kal.
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A Dunaba bocsataskor nem tOrtent szennyezes.
A KOzep-Duna-volgyi Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FelOgyeloseg a Dunaba bocsatott higitott illetve zaporvizekre nem in elo hatarerteket.
A higitott vizek elvezetesenel es tisztitasanal a villamos energia felhasznalas a telepi osszes
energia felhasznalasban talalhato meg.
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Hulladekgazdalkodas
Az emberi let egyik legaltalanosabb kisero jelensege a hulladek kepzodese. A Fovarosi Csatornazasi MOvek torekszik arra, hogy tevekenysegei soran a leheto legkevesebb hulladek
kepzodjon, as hulladekgazdalkodasi feladatait a jogi és hatOsagi szabalyozasban eloirtak
szerint lassa el.
A Tarsasagnal 2009. Ota Oj hulladekgazdalkodasi rendszer mukOdik, amit a kOrnyezeti allapot hatekonyabb fenntartasa és a koltseghatekonysag indokolt. Ez a rendszer lefedi a Tarsasag minden szervezeti egyseget, és a keletkezo hulladekok csaknem osszes szegmenset.

Kommunalis hulladekok
Az Angyalfoldi Szivattyirtelepen keletkezo kommunalis hulladekok osszetetelet tekintve megfelel az irodakban kepzOdo kommunalis hulladekokenak. A hulladekok teijes mennyisege lerakasra ker01.
Tarsasagunk 2006-ban az Asztalos Sandor utcai és a Kerepesi Oti telephelyein, 2009-tol az
osszes telephelyen, igy az AngyalfOldi Szivattyutelepen is bevezettuk a papir es muanyag
hulladekok szelektiv gyCijteset.
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Mennyisege

Hulladek megnevezese

EWC kodja

Kommunalis hulladek

20 03 01

28

8,17

6,1

7,68

Szelektiven gyiljtat hulladek*

15 01 01
20 01 01
15 01 02

6,6

0,092

m3iev

(t/ev)

*becsOlt adat

Technologiai hulladekok
A szennyviztisztitas saran keletkez6 termelesi hulladekok (csatornaiszap, racsszemet,
k6fog6-, homokfogo Uleclek uszadek) megfelelo elakezeles utan lerakasra kerulnek.
Az Eszak-pesti Szennyviztisztit6 Telepre beszallitott homokfogO hulladek egy resze hasznositasra keral.

Mennyisege
Hulladek megnevezese

EWC k6dja
m3

(tiev)

Racsszemet

19 08 01

1.166,5

532,94

Homokfogo Uledek

19 08 02

1.044

1.024,87
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2015. evben a telepen meghibasodott a racsszemet pies, emiatt a racsszemet viztelenites
nem volt megoldott a telepen. A fel6jitasi munkak utan 2015 oktobereben kerult sor a pres
azembeallitasara. A pres meghibasoclasa miatt 12,5 %-kal nott a kiszallitott racsszemet
mennyisege.
2015 decembereben a telepen a homokfog6 maargyak celgepes tisztitasara kerCilt sor, ami
miatt a 2015-ben kitermelt homokfog6 Oledek mennyisege 12,4 %-kal volt tobb 2014-hez kepest.

Veszelyes hulladekok
Tarsasagunk tevekenysege soran keletkezo veszelyes hulladekok egy reszenek elszallitasat, artalmatlanitasat erre megfelelo engedellyel rendelkez6 cegekkel vegeztetjuk. A veszelyes hulladekok masik reszet (pl. hulladekka valt nyomtatopatronok, tonerek, akkumulatorok)
6jrahasznositasra adjuk at.
A veszelyes hulladekok gyiljtesere Ozemi gyOjtohelyeket alakitottunk ki.

Az Angyalfoldi SzivattyOtelepen keletkez6 veszelyes hulladekok fajtai es mennyisegei
HuRadek megnevezese

Mennyisege
(kg/ev)

EWC kOd

lrodatechnikai hulladek

9

03 03

Olajos rongy

1

15 02 02
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Mennyisege
(kg/ev)

EWC !cod

Faradt olaj

30

13 02 05

Akkumulator

4

16 06 01

Szarazelem

10.4

16 06 03

Festekes gongyeileg

40.5

15 01 10

125 5

15 01 10

4, 5

15 01 10

HajtOgazos palack

1

15 01 11

NOvenyvedo szer

2

20 01 08

Fenycsei

25

20 01 21

Elektronikai hulladek

6

20 01 35

fulladek megnevezese

M
,

Olajos goagyaleg

Vegyszeres gOngyeileg

Energia felhasznalas
A szivattyCitelep technologiai berendezeseik miliktidtetesehez kOzvetlenul vagy kozvetve villamos energiat hasznalunk.
A telep elektromos energiaellatasa az ELMU Angyalfoldi es Karpat utcai alallomasarol tortenik, ket egymastOlfOggetlen, hurkolt 10 kV-os haldzatrol.
A telep villamos energia fogyasztasa 2015. evben 2.866.248 kWh volt.

Gazfogyasztas
A telepi futest 2 db 225 kW-os Viessmann Triplex RN es 2 db egyenkent 130 kW teljesitmenytli Viessmann Triplex TN-022 tipusii, ventilator nelkuli, On. gravitaciOs rendszerii, fOldgaztOzelesii kazan biztositja.
A telep foldgaz felhasznalasa 2015. evben 33.503 m 3 volt.
2015. evben a januar havi fagyok miatt non meg a fOldgaz felhasznalas.

Levegotisztasag-vedelem
A szennyvizek kezelese, tisztitasa a magas szervesanyag-tartalom es az egyeb Osszetevok
miatt ohatatlanul szaghatassal jar. A szennyezett levego tisztitasara szamos technologia all
rendelkezesre. Az Angyalfoldi Szivattydtelepen a szennyezett levego tisztitasa biofilterekkel
tartenik.
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A biolOgia szagtalanitas feladata a szennyezett levegoben levo szennyezodesek
(merkaptanok, ammonia, kenhidrogen) eltavolitasa.
Tarsasagunk a rendszeresen vegzett levegOtisztasag-vedelmi vizsgalatokkal es intezkedesekkel tOrekszik arra, hogy megfelelO minosegii levegat biztositson a telep kornyezeteben
eloknek.
AngyalfOldon a beerkezo szennyvizet fogad6-, osztomutargy, hordalekfogOk, szurohaz, valamint a kOlso homokfog6 mCitargyak, a zsirlevalasztO epOlet szennyezett levegojet egy elvezeta csohalOzat gyOjti Ossze.
A szennyezett levegot ket ventilator szivja el es tovabbitja a szagtalanito biofilter egysegbe,
ahonnan a szabadba tavozik. Az elszivott szennyezett levego mennyisege: 24 000 m3/h.
A biofilter sziliroreteg aktivitasat a rendszeresen adagolt, bepermetezesre kerijlo tapanyagtartalmu folyadek biztositja. A tapanyagtartalm0 folyadek indulasnal kalium-hidroxid és foszforsav hig, vizes oldata, folyamatos Ozemnel foszforsav hig, vizes oldata. Az oldat keszitesehez lagyitott viz kerUl felhasznalasra, a szaratoltet eigipszesedesenek megakadalyozasara .
A permetezo szivatty6 mukOdeset a bioszarOk relativ paratartalom- es homersekletmeroi vezerlik.
Lagy viz eloallitasat egy ketoszlopos mennyisegvezerelt vizlagyito berendezes biztositja.
A kombinalt mutargy terszint alatti reszeinek legcserejet, befUvO és elszivO fejekkel, legcsatornakkal, belsO keringtetessel és frisslevegO hozzakeveressel milikodo szellOzorendszer biztositja. A legelszivas teljesitmenye: 3.000 m3/h.
Az elszivott szennyezett levego, nedvesites utan, biolOgiailag aktiv szOrotolteten at kerCil a
levegabe.
A telepi futest 2 db 225 kW-os Viessmann Triplex RN és 2 db egyenkent 130 kW teljesitmeny0 Viessmann Triplex TN-022 tipusu, ventilator nelkuli, Cm. gravitacios rendszertli, foldgaztlizelesu kazan biztositja.
A telepre szachatassal kapcsolatos beielentes nem erkezett.
A 2014-ben tortent levegOtisztasagi meresek alapjan a telep legszennyezo anyag kibocsatasa a kOvetkezokepp alakult.
Merl pontforrasok:

P1 gazkazanok kernenye (gephazi kazan)
P2 gazkazanok kemenye
P4 Biofilter kurto 1
P5 Biofilter kurto 2
P6 Biofilter Mirth 3

Szennyezo anyag

koncentracio
3 tf% 02-re
(mg/Nm3)

hatarertek
3 tf% 02-re
(mg/Nm3)

hatarertek t011epes
(mg/Nm3)

13,1

100

0

102,1

350

0

szen-monoxid

16,2

100

0

nitrogen-oxidok

99,2

350

0

P1

szen-monoxid

P1

nitrogen-oxidok

P2
P2
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Szennyeza anyag

koncentraci6
3 tf"Yo 02-re
(mg/Nm3)

hatarertek
3 tf% 02-re
(rng/Nm3)

hatarertek t011epes
(mg/Nm3)

P4

ken-hidrogen

0,4

5

0

P5

ken-hidrogen

0,5

5

0

P6

ken-hidrogen

0,5

5

0

A ken-dioxid és a por koncentracio nem kimutathat6.
A telepen legszennyeza anyagokra vonatkozoan hatarertek tullepes nem volt.
A kovetkezo levegotisztasagi mereseket a jogszabalyi elOirasoknak megfeleloen 2019-ben
fogjuk elvegeztetni.

Olfaktometria
A szivatty0telepen évente 1 alkalommal vegeztetjuk el a biofilterek akkreditalt olfaktometrias
vizsgalaton alapulo levalasztasi hatasfok meghatarozasat, valamint a telephely kornyezeteben a szagmereseket.
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A 2015. meres ideje alapjan az ALIZAIR I. biofilter, az ALIZAIR II. biofilter és a FOBA biofilter
terheletlen01 lizemelt, mind a bemen6, mind a kijOva szagkoncentracios ertekek nagyon alacsonyak voltak.
2015-ben a telep kornyezeteben vegzett vizsgalat eredmenye a kovetkezo volt:
-

a telep kornyezeteben az Alizair biofilterek kilepo nyilasai alatt a telekhataron meghatarozott szagkoncentracio ertekek „kifejezett"-ek (13,17 SZE/m3), azaz ezen szagok
megjelenesOk eseten az ott lakoknal illetve az ott tartOzkodOknal egyertelmiien zavavalthat ki;
ro

-

a telep kornyezeteben a kiegyenlitO torony tetejen a szennyviz beerkezesekor meghatarozott szagkoncentracio ertekek „gyenge"-k (10 SZE/m3), azaz ezen szagok
megjelenesuk eseten az ott lakOknal illetve ott tartozkodOknal nem valthattak ki zavan5 hatast;

-

a telep kornyezeteben a tObbi kijelolt mintaveteli pontjan az eszlelesek idejeben nem
volt tapasztalhatO a telepre jellemzo szaghatas.

A szakertoi velemeny szerint az atemelotelepen a vizsgalt szagforrasok atlagos terjedesi viszonyok mellett csak a telep kozvetlen kOzeleben okozhatnak erzekelhetO szaghatast.
2015-ben a telep miikodesevel kapcsolatban szagbejelentes nem volt.

Legkondicionalo berendezesek
A szivatty0telep kapcsolOtereiben a berendezesek tiilmelegedese ellen legkondicional6 berendezeseket hasznalunk. A 2011. okt6ber 12-en elvegzett szivargasvizsgalat szerint a legkondicionalO berendezesek hermetikusan zarnak.
A legkondicional6 berendezesek villamos energia felhasznalasa a telepi Osszes energia felhasznalasban talalhato meg, ktilOn nem merjuk a berendezesek fogyasztasat.

Zajhatas
A szivattyutelep mtlikodese reszben magabOl a technologia mukOdeseb61 kifolyOlag, reszben
a be- es kiszallitasok kapcsan, reszben pedig a munkatarsi forgalom okan zajkibocsatassal
jar.
A telepen 2015-ben — akarcsak az eloza evekben is — kOrnyezeti zajkibocsatas/terheles, zajvedelmi hatasterulet meghatarozas es munkahelyi zajexpoziciOs vizsgalatok is keszultek.
A szakertoi velemeny a meresi erednnenyek alapjan:
„A telep altal keltett zajkibocsatas es kOmyezeti zajterheles az eloirasoknak megfelel."
„A munkavagzOt Ora zajexpozici6 illetye zajterheles egyeni hallasved6 eszkOz hasznalata
nelkfil is megfelel a zajexpozici6s kOvetelmenyeknek, mivel az LEK8h zajexpozici6 és az Lmax
legnagyobb hangnyomasszint tObb, mint 3 dB-lel kisebb a zajexpozici6s kOvetelmanyeknel."
Az elmult 6 evben a telep zajhatasaval kapcsolatban nem erkezett bejelentes Tarsasagunkhoz. Az Angyalfoldi Szivatty0telep a zaj- es rezgesvedelmi jogszabalyokban eloirtaknak
megfelel a Kozep-Duna-volgyi KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FelOgyeloseg a telepre nem irt elo zajmerest.
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Vegyszeradagolas
A csatornam0 hulladek kezelese erdekeben negy ponton, a szennyviz- valamint higitottzaporviz oldalon, a racsszemethez, illetve az iiledekhez tortenik vegyszeradagolas. Az adagolast ikertartalyos, karmentovel ellatott, automatikus mukddesu berendezes biztositja.

2015.

2014.

1 tonna hulladekra szamolva

1 tonna hulladekra szamolva
15,8 kg/t

7.500 kg

Netrium-hipoklorit

14,1 kg/t

7.500 kg

2014. ev folyaman a lerakdval tortent egyeztetesek utan a lehetseges csirakepzodes
megakadalyozesara a natrium-hipoklorit adagolas 25 Ukontener mennyisegre lett beallitva.

Oxigenadagolas
A telepen az oxigen adagolasa 2008-ig mennyisegi parameterek alapjen, manualis beallitassal tbrtent. 2008-ban kOrnyezeti programot inditottunk az oxigenadagolas optimalizalasara,
az Eszak-pesti Szennyviztisztito telepre tOrtend felvezetes mennyisegi es minosegi parametereinek ismerete alapjan.

• Elvezetett szenmniz (x 1000 m3)
• Oxlen
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Az adagolandO oxigen mennyiseg a szennyviz szulfid tartalnrianak fOggvenye. Ennek meghatarozasahoz, tobb helyen torteno meresi prOba utan, a legmegfelelObb meresi pontnak, az
Eszak-pesti felvezetest biztosito szivatty0k szivOterenek legtere bizonyult. Itt, kenhidrogen
mero segitsegevel, a szulfid meghatarozasa gazfazisbol tortenik. A gazfazis szulfid erteke az
eddigi tapasztalatok alapjan teljes mertekben korrelal a vizfazis szulfid tartalmaval. Ezen
mert ertekekre alapozva tOrtenik az automata oxigen adagolas folyamatos mennyisegi szabalyozasa.
A meres 2008. ev vegi beOzemelese 6ta az oxigen adagolasa e szerint tOrtenik, meiynek
tekonysagat a diagram jOlszemlelteti.

2015-ben a telepen az oxigen adagolasban valtozas tOrtent, a nap folyaman az adagolas foIyamatos uzemben tOrtent. 2015 evet megelozoen a hajnali minimalis vizmennyiseghez nem
tor-tent oxigenadagolas.

40

Felhasznalt anyagok, vegyszerek

Mennyi2014.

2015.

2.800
500
850
4.938
28,66
0

1.900
150
550
7.500
29,36
0

2.700
0
450
7.500
14
0

0

0

0

3,8

2,88

8,8

105,4

26,844*

36,0

0
2,2
230
7,76
1.500

0
4,2
216,6
2
1.500

6,5
6,3
201,7
0
1.500

60.078

49.772

75.479

2013.

seg

Meg nevezes

egyseg
kg
Ipari s6
kg
Utszoro so
kg
Zeolit
kg
Natrium-hipoklorit
kg
Ipari tisztitOszer
kg
Szaglekoto (Odorstroyer)
kg
sureFoszforsav (1,58 g/cm3
seggel szamolva)
Higito (0,8 kg/dm3 suruseggel kg
szamolva)
Festekek (0,75 - 1,6 g/cm3 sii- kg
ruseggel szamolva)*
kg
MelyalapozO
I
Motorolaj
I
Gazolaj
kg
Gepzsir
lap
Papir**
(1,14 k,..
oxigen
Felhasznalt
kg/Nm suruseggel szamolva)
* Kerites allagmegovO festese
** BecsUlt adat
2014 evben az ipari so felhasznalas csOkkeneset reszben az atmeneti megrendelesi korlat
okorta, 2015-ben az ipari so felhasznalas a 2014-et megeloza evekhez volt hasonlo.
2014 evben elkezdodbitt a telep keritesenek allagmegovo festese, mely 2015. evben is folytatodott.
Biodiverzitas

Az Angyalfoldi Szivattyutelep beepitettsege 11,4%.
A telepen gondozott park talalhato. A telep deli keritesenel tujakb61 allO yea nOvenysav kerUlt kialakitasra. A telepen vedett nOveny vagy allatfajjal nem talalkortunk.
A FINA 2017. evi Oszo, Vizilabda, MtliugrO, MalszO es Nyiltvizi Vilagbajnoksag egyik helyszine a Dagaly Uszoda-komplexum lesz. (1138 Budapest, Nepfiirdo utca 36. hrsz.: 25879)
A kivitelezesi munkak az AngyalfOldi Szivatty0telep terliletet is erintik. 2015. evben a telepen
a Dagaly Uszoda-komplexum arvizvedelmi rendszerehez tartozo raktarepillet epitese kezdodott meg. A letesitmeny Ozemeltetese nem a szivattyCitelep feladata lesz, azt Tarsasagunk
Ar- es Belvizvedelmi Osztalya fogja vegezni.
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K6rnyezeti programok
A kornyezeti politika megvalositasa erdekeben a Tarsasag celokat, eloiranyzatokat, a vegrehajtas erdekeben pedig kornyezetvedelmi programokat hataroz meg.
A jelentos kornyezeti tenyezok meghatarozasa szolgal alapul a kornyezeti teljesitmeny artakelesehez, a kornyezetvedelmi celok, elOiranyzatok es programok megfogalmazasahoz,
majd ezek megvalositasaval a kornyezeti teljesitmeny folyamatos javulasahoz.
A kOrnyezeti celok, eloiranyzatok meghatarozasa az alabbiak figyelembevetelevel tOrtenik:
- kornyezeti politika,
az uzleti tervezesbol szarmazo dOntesek,
- beruhazasi tervek,
- kOrnyezeti tenyezOk es hatasok ertekelesenek eredmenyei,
- jogi es egyeb kOvetelmenyek,
- erdekelt felek (pl. tulajdonosok, hatosagok, lakossag) eszrevetelei, igenyei.
A meghatarozott celokat es elairanyzatokat, amelyek biztositjak minden egyes hatas eseten
- a tarsasagra harulo jogi kOtelezettsegek maradektalan teljesuleset,
- a jelentosegenek megfelela kezelest,
- a tenyleges mertek figyelemmel kisereset a fe101vizsgalatok hatekonysaganak
novelese erdekeben.
A tarsasag vezetese a kOrnyezeti celok es eloiranyzatok megvalOsitasa erdekeben olyan
programokat dolgoz ki, amelyek szervezetre vagy szemelyekre lebontva tartalmazzak:
az elvegzendo feladatokat,
- az elerendo celt,
- a feladat Otemezeset (ha szukseges), es hataridejet,
- a folyamat kOzbeni és vegellenorzesek, beszamolOk modjat, feleloseit (folyamatparameterek meghatarozasat).
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2015. evi kornyezeti programok megvalOsulasa
1. szanul kornyezeti program
Ce/: Villamos energia fogyasztas csokkentese
A klilonallo technolOgiai egysegek energia- fogyasztasanak felterkepezese es az egyedi, elkOlonitett energia-fogyasztas meresi helyenek meghatarozasa 2013 ev soran megtortent.
2014. evben a beszerezni kivant miliszerrel kapcsolatosan muszaki konzultacia zajiottak, és
a telepi rendszerbe teszteles celjabol 1 db Diris meromuszer kerult beillesztesre. A sikeres
teszteles eredmenyekent a meresi pontokhoz szukseges meromuszerek es egyeb kiegeszito
alkatreszek telepitese 2014. decemberben megtortent, a kijeltilt pontokon a meres mar folyamatos.
2015. evben a merok leolvasasa napi rendszeresseggel tortent, az adatok rogzitesre kerulnek. Az Otemezes szerinti bazis evi meresek megtOrtentek.

2. szamii kornyezeti program
Col: Halozati vizfogyasztas csOkkentese
2015 evben a 2014-ben beUzemelt szurt szennyvizes visszamosato rendszer stabilan mukodott, igy nem volt szUkseg halozati viz ipari vizkent tor-tend, felhasznalasara. Ennek koszOnhetoen a telepen a 2015. evi teljes halozati vizfelhasznalas 76 %-kal csokkent a 2014. evi
felhasznalashoz kepest.
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Kornyezeti programok 2016. evre
1. szama kornyezeti program
Cel

Villamos energia fogyasztas csokkentese
Feladat

Felelos

Hatarido

KOlonallO technologiai egysegek energia- fogyasztasanak
felterkepezese, a telep villamos energia fogyasztasanak
csokkentese 3 %-kal.

Kivitelezes:
2018. 12. 31.

1. Otem

Telepi meresi pontok meghatarozasa.

2013.12.31.

2. utem

A kivalasztott meresi pontokon a beepites muszaki feltetelrendszerenek megteremtese. Meresi pont kialakitasa,
Ambrus Laszlo
rendszerbe illesztese.

2014.12.31.

3. Mem

Vincze J6zsef
Bazis evi meresek elvegzese.
Teljes eves meresi eredme- Varjas LaszIO
nyek alapjan a bazisertek
meresi
meghatarozasa,
eredmenyek elemzese.

2015. 12.31.

4. ['item

megtakaritasi
Lehetseges
pontok behatarolasa. Megtakaritas eleresehez szUkseges
feltetelrendszer meghatarozasa, kialakitasa.

2016. 12.31.

5. ()tem

Javasolt megtakaritasi lehetosegek Ozem-szerCi alkalmazasa.

2018. 12.31.
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Veszhelyzetek kezelese
A KornyezetkOzpontu Iranyitesi Rendszer bevezetese ate nem fordult elo kornyezeti veszhelyzet az Angyalftildi Szivattyutelepen. A telep rendelkezik a hatalyos jogszabalyi elOirasok
szerint elkeszitett Uzemi vizminosegi karelheritesi tervvel, melyet a Kozep-Duna-vOlgyi
nyezetvedelmi es Termeszetvedelmi FelOgyeloseg KTVF: 36747-2/2014. szamon jovahagyott. A telepeken a kerelharitashoz szUkseges anyagok, eszkozOk megtalalhatOak.
A telep rendelkezik Telepi Tilzvedelmi Szabalyzattal.
A veszhelyzetek elharitaseval kapcsolatban oktatasok tOrtentek, illetve folyamatosan tOrtennek kOlanos tekintettel a munkavedelemre, a tOzvedelemre, az elharitasi technikakra vonatkozaan.
2015. evben a telepen nem tortent haveria esemeny.

Kapcsolattartas az erdekelt felekkel
Foverosi Csatornezasi MOvek Zrt. Iegfontosabb feladatenak tekinti a rabizott vagyon gazdasegos mukodteteset, folyamatos fejleszteset, a korrekt, j6 kapcsolatok megorzeset a tulajdonosokkal, a fogyasztokkal, a hatosagokkal.

Tarsasegunk. kiemelt figyelmet fordit az ugyfelkapcsolatok erasitesere és komoly erofesziteseket tesz azert, hogy megfeleijen a nOvekvo elvarasoknak. Ezt a celt szolgaltak a korebbi
evek jelentos fejlesztesei, melyet kovetoen az Ogyfelszolgelati tevekenyseg merhetoen hatekonyabba és gyorsabba \telt.
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A kOzcsatornan, vagy epuleten kiv01 uzemzavarok (csatornadugulas) elharitasanak biztositasara a KOzponti Ugyelet ejjel-nappali Ogyeleti szolgalattal all a fogyasztOk rendelkezesere.
Fovarosi Csatornazasi MOvek es szakmai befektetoje, a Veolia fontos feladatanak, s egyben
tarsadalmi felelossegvallalasa reszenek tartja, hogy a felnovekvii generaciokat megtanitsa a
tiszta viz megbecsulesere, a kornyezetgazdalkodas megertesere, fontossagara es tamogatasara. Evrol evre kinyitjuk kapuinkat az iskolasok elatt, s megmutatjuk, hogyan Iesz a
szennyvizbol ismet tiszta, a folyokba visszaengedheta viz. A kornyezetismereti Oraval egybekottitt, szennyviztisztitO-telepi nyilt napokkal rendszeresen segitjOk az iskolak kOrnyezettudatos nevelo munkajat.
A tarsasag celja, hogy a felnovekvii generaciO kornyezettudatos magatartassal, elorelatO
nriOdon Ovja egyik legfontosabb termeszeti kincsOnket, az elo vizet.
Tarsasagunk 2014. Ota rendszeresen reszt vesz a KOVET EgyesOlet altal szervezett EMAS
kerekasztal talalkozOn.
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Partnereink
Lakossag
JogalkotOk
Magyar KOztarsasag Kormanya
•

FoldmuvelesOgyi Miniszterium

•

BelUgyminiszterium

Hatosagok
A Felvarosi Csatornazasi Miivek Zrt. tevekenyseget regionalis és varosi szintii hatosagok felOgyelik, ellenarzik. A Tarsasag tevekenyseget ugyelo fontosabb hatOsagok a ktivetkezok:
Orszagos KOrnyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Fi5felUgyeloseg
Orszagos Katasztrofavedelmi FoigazgatOsag
Budapest Fovaros Kormanyhivatala
Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi es Termeszetvedelmi Foosztalya
•

FOvarosi KatasztrOfavedelmi IgazgatOsag

•

Fovarosi Katasztrofavedelmi Igazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavedelmi Hatasagi Osztaly

•

KOzep-Duna-vOlgyi VizOgyi Igazgatosag
Pest Megyei Katasztrofavedelmi Igazgatosag
Pest Megyei Kormanyhivatal FogyasztOvedelmi FelOgyelOseg
Nemzeti Akkreditalo HatOsag.

Tulajdonosok
Budapest Fovaros Onkormanyzata
Berlinwasser Holding AG
Veolia Environnement S.A.
•

Csatorna Holding Vagyonkezelo Zrt.
3 fo kisbefekteto
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