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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/1110.
számon a belügyminiszter úrhoz benyújtott, ,,Meddig szagolják még az arnóti lakosok a
bűzt?" című írásbeli kérdésére illetékességből a következő választ adom.

A SICTA Kft. (a továbbiakban: Kft.) a Felsőzsolcai Ipari Parkban 6 tonna/nap kapacitású
alumínium öntödét üzemeltet a jogszabályban előírt engedélyek alapján. A Kft. telephelyén
jelenleg 8 darab engedéllyel rendelkező légszennyező pontforrás működik. 2017 nyarán érkeztek
az első bejelentések a Kft. tevékenységével összefüggő bűz terhelésről.

A környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) a bejelentéseket követően a Borsod
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály
Környezetvédelmi Mérőközpontjának bevonásával azonnal megkezdte a lehetséges
büzszennyezés kivizsgálását, több alkalommal előzetes értesítés nélküli hatósági ellenőrzést
tartottak az érintett telephelyen.

Az ellenőrzések során mérték a pontforrásokon keresztül a levegőbe kibocsátott komponensek
mennyiségét, és a Polgármesteri Hivatal képviselőivel közösen megválasztott helyszíneken
Arnót község levegőjének minőségét. A pontforrások szén-monoxid, összes nitrogén-oxid
(NOx), kén-dioxid, sósav, cianidok, fluoridok és por kibocsátása több nagyságrenddel a
határérték alatt maradt. A büzszennyezésért felelős összes szerves anyag kibocsátás határérték
alatt maradt, azonban az amin vegyületeknek ennél is alacsonyabb a szagküszöb értéke, ezért
okozhat zavaró bűzterhelést.
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A környezetvédelmi hatóság 2017. augusztus 31-én határozatban kötelezte a Kft.-t, hogy a
telephelyen végzett alumíniumolvasztási, öntési és megmunkálási tevékenységéhez
kapcsolódóan szüntesse meg a levegőnek a lakosságot zavaró bűzzel való terhelését, és számos
előírást - többek között amin-leválasztó berendezés beépítését - megfogalmazott. A Kft. két
alkalommal kérte módosítani a berendezés telepítésének határidejét, mivel partnerük nem
gyártotta le időben a leválasztó berendezést. A kérelmeket a hatóság jóváhagyta.

A kötelezettség teljesítéseként a légszennyező forráshoz beépítésre került egy ún. aminmosó
berendezés, mely a kibocsátott amin-gőzök megkötésére és a bűzhatás megszüntetésére hivatott.
A Kft. 2018. április 12-én elvégeztette a berendezés hatásfok vizsgálatát, melyen a hatóság
munkatársai is részt vettek. A vizsgálati eredmények és az értékelési szempontok alapján az
aminmosó berendezés a szagcsökkentési hatásfokra vonatkozó szakmai követelményeknek
megfelel.

A Kft. tájékoztatása szerint az elszívó rendszerbe a közeljövőben nagyobb hatásfokú
porleválasztó berendezést építenek be. Ezzel egy időben átalakítják az elszívó rendszert is,
növelik az elszívott és tisztításra kerülő levegő mennyiségét, amely jelentősen csökkentheti a
levegőbe kikerülő bűzkomponensek mennyiségét.

A kiadott kötelezés előírta, hogy az üzemcsarnokok nyílászáróinak zárva tartása érdekében
meg kell oldani azok légterének légtechnikai berendezéssel történő szellőzését megfelelő elszívó,
leválasztó berendezés kiépítésével az olfaktometriás mérés eredményének kézhezvétele után 90
napon belül.

A kötelezésben foglaltak teljesítésére a környezetvédelmi hatóság által meghatározott határidő
2018. július 23-án lejárt. A Kft. 2018. június 20-án érkezett tájékoztatásában közölte, hogy
felvették a kapcsolatot egy ipari szagtalanítással foglalkozó szakcéggel, melynek képviselője már
megtekintette a helyszínt, tanulmányozta a technológiát, és javaslatot is tett a probléma
megoldására. A hatóság tudomásul vette a kötelezésben foglaltak teljesítésére tervezett műszaki
megoldás alkalmazását (ozmogén sorompó telepítése a bűzemisszióval terhelt frekventált
kibocsátásokhoz 2018. szeptember 10-ig), és felhívta a figyelmet a kötelezésben szereplő
határidők betartására, továbbá arra, hogy a helyi elszívó rendszerek felülvizsgálata és
működésének optimalizálása nélkül a tervezett műszaki megoldás várhatóan nem fogja
biztosítani a várt eredményt. Ugyanezen okból fontos és lényeges kérdés a pontforrások
kialakításának, geometriájának, magasságainak, az azokból történő kibocsátások irányának
komplex vizsgálata, figyelemmel a rövid és hosszú távú célokra is.

A Kft. 2018. július 2-án az újabb leválasztási technológia kiépítésének megvalósítására 2018.
szeptember 30-ra kérte módosítani a határidőt, ezt a kérést a környezetvédelmi hatóság
elutasította. A végzéssel szemben a Kft. fellebbezést nyújtott be. Ebben ismertette az eddig
megtett intézkedéseit, hivatkozott az általa megkeresett szakcégek által vállalt határidőkre, a
kivitelezések költségeire, valamint előadta, hogy a KVI-PLUSZ Kft. által a megbízásából
végzett újabb szaghatásterület-modellezés eredményének értelmében a hatásterület lakott
területet nem érint. A fellebbezést a környezetvédelmi hatóság nem találta megalapozottnak,
ezért azt 2018. augusztus 15-én felterjesztette a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú
környezetvédelmi hatóság részére.

A bűzhatás teljes megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítése a fellebbezés
elbírálását követően lehetséges.
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Biztosítom Képviselő Urat, hogy a vizsgálatok, ellenőrzések eredményéről a hatóság
rendszeresen tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt a bejelentőket, valamint a Zöld Amótért
Egyesületet.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budapest, 2018. augusztus
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