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Elõszó

A fenntartható fejlõdés az erõforrások oly
módon történõ felhasználását jelenti, amely az
emberi igények kielégítésére törekszik a kör-
nyezet megóvása mellett annak érdekében, hogy
ezeket az igényeket ne csak a jelen nemzedék,
hanem az ezután következõ nemzedékek szá-
mára is teljesíteni lehessen.
A fenntarthatósági jelentések készítésének célja
a fenntartható fejlõdés biztosítása, amelynek ér-
dekében mérjük és nyilvánosságra hozzuk a
szervezet teljesítményét; a szervezet felelõsséget
visel teljesítményéért a belsõ és a külsõ érdekelt
felekkel szemben. A fenntarthatósági jelentés a
jelentéstevõ szervezet fenntarthatósággal kap-
cso latos eredményeirõl kiegyensúlyozott és va-
lósághû képet ad – amelyben a pozitív ered-    
mények mellett a negatívak is szerepelnek.

A Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
(BKSZT), a Budapesti Központi Szennyvíztisz -
tító Telep üzemeltetõje elkötelezett az erõ források
fenntartható módon történõ felhasználása mellett.
A társaság arra törekszik, hogy valamennyi te-
vékenységét és az érdekeltekkel meglévõ minden kapcsolatát környezetbarát, etikus és társadalmilag
felelõs módon kezelje, miközben Budapest szennyvizének a lehetõ legmagasabb minõ  ségi színvonalon
megvalósított tisztításáért fáradozik.
A BKSZT Kft.  jelenlegi formájában 2009-ben kezdte meg mûködését. A rákövetkezõ 2010-es év
fontos mérföldkövet jelentett a társaság életében, mivel 2010. augusztusában a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telepen sikeresen befejezõdött a próbaüzem szakasza, és a telep teljes kapacitással
megkezdte normál üzemét. Mi, akik a BKSZT Kft. dolgozói vagyunk, nagyon sokat tanultunk az elmúlt
két év során, de abban bizonyosak vagyunk, hogy megvan a lehetõség a további fejlõdésre. Másfelõl
viszont büszkék vagyunk elért eredményeinkre, és izgalommal várjuk a jövõ kínálta új lehetõségeket.
Ez a mostani beszámoló tükröt tart elénk, és partnereink elé is. A beszámoló elfogulatlan, kiegyen-
súlyozott és – ahol szükséges – a kritikákat is megfogalmazza. Erre nem csak a nemzetközileg elis-
mert fenntarthatósági jelentéstételi szabvány, a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI)
keretrendszere követelményeinek teljesítése a garancia, hanem az is, hogy a jelentés tartalmának
GRI-nek való megfelelését független, akkreditált minõsítõ testület ellenõrizte.

A jelentés nemcsak a 2010-es év eredményeit ismerteti áttekintõen – erõs környezetvédelmi
hangsúllyal –, de a rövid- és a középtávú idõszakra mérhetõ célokat is kitûzi.
Véleményünk szerint a teljesítménynek ez az objektív összefoglalása kettõs célt szolgál: egyrészt
megismerteti az olvasókat tevékenységünkkel, másrészt hozzásegít bennünket a küldetési nyilatko-
zatunkban megfogalmazottak megvalósításához, azaz ahhoz, hogy kiváló szennyvíztisztítási szolgál-
tatást nyújtsunk Budapest lakosságának és egyben biztosítsuk a Duna élõvilágának védelmét. 

a BKSZT Kft. dolgozói
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A jelentés jellemzõi

A jelentés paraméterei

1. táblázat

A jelentés határai

A jelentés a BKSZT Kft.-rõl tartalmaz információkat; a földrajzi határok megegyeznek a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep fizikai határaival.
A jelentés leíró fejezeteiben a BKSZT Kft.-hez kapcsolódó tevékenységeik kapcsán megemlítjük az
anyag- és energiaellátást végzõ szervezeteket, valamint ügyfeleinket, Budapest Fõváros Önkor-
mányzatát és a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt-t, továbbá az egyéb érdekelt feleket, azonban ezek
a szervezetek önmagukban nem képezik e jelentés tárgyát, mivel a BKSZT Kft.-nek nincs részese-
dése ezen egységekben és jelentõsebb befolyást sem gyakorol felettük.

A jelentés alkotóelemeinek ismertetése

A jelentés a következõ lépésekben készült:
1. Értékteremtés láncolatának és az érdekelt felek fogalmának meghatározása
2. A jelentés határainak meghatározása
3. A fontosabb témakörök és a vonatkozó jelzõszámok kiválasztása
4. A jelentõsebb témák fontossági sorrendjének megállapítása, a BKSZT Kft.-re gyakorolt 

hatásuk és az érdekelt felek tekintetében, figyelembe véve a várt hatások idõszerûségét
5. A GRI Jelentéstételi útmutatóban (3. sz.változat) foglalt vizsgálatok alkalmazása, a fon-

tosság, a teljesség, az érdekelt felek részvétele és a fenntarthatóság összefüggéseinek felmérésére
6. A jelentés tartalmi összeállítása
7. A GRI Jelentéstételi útmutatóban (3. sz.változat) foglalt vizsgálatok alkalmazása, a 

jelentéssel, illetve a minõséggel kapcsolatos elvek (egyensúly, összehasonlíthatóság, pon-
tosság, idõszerûség, megbízhatóság, egyértelmûség, stb.) kiértékelése céljából.

A jelentés jellemzõi

A jelentéstevõ szervezet: BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.

Jelentéstételi idõszak: 2010. január 1. – 2010. december 31.

Legutóbbi jelentés kelte: Korábban nem készült jelentés (a 2010-es év volt a telep elsõ üzeméve)

Jelentéstétel gyakorisága: Évente

Jelentéstétel keretrendszere: GRI – a Gobális jelentéstételi Kezdeményezés keretrendszere (3.sz. változat)
Interneten: www.globalreporting.org

Alkalmazás szintje: „B+”

Az eredeti angol nyelvû változat szerzõje: Interzona Climate Change Advisory (www.interzona.hu)

Külsõ biztosítás: van

Ellenõrizte: Bureau Veritas, Magyarország

Angolból magyar nyelvre fordította: Gaxy Kft. (szakforditas@t-email.hu)

További kérdésekre válaszol: Kocsis Dézi, kommunikációs és PR képviselõ
E-mail: dezi.kocsis@bkszt.hu



A beszámoló hátterében széles területet felölelõ számítások állnak a BKSZT Kft. által megadott
adatok felhasználásával. Maguk a részletes számítások nem jelennek meg a beszámolóban, az csak
a számítások eredményét tartalmazza. A számítási munkalapokat olyan monitoring terv is alátá-
masztja, amely a következõkre terjed ki:

• az egyes nyilvánosságra hozott adatok illetve indikátorok kidolgozásához felhasznált 
adatok forrásaira;

• azokra a feltételezésekre és logikára, amelyek szerint a különféle GRI indikátorokat értel-
mezzük a BKSZT Kft. esetén;

• a jelentés elkészítésének lépéseire és a minõségirányítási folyamatra.

A jelentés alapját olyan számítási táblázatok és monitoringterv képezik, amelyeket külsõ, akkreditált
szervezet vizsgált át abból a szempontból, hogy milyen mértékben felelnek meg a GRI szabályainak.
Az ellenõrzési tevékenység eredményét független Minõsítési Nyilatkozat formájában csatoljuk a je-
lentéshez.

A GRI-nek való megfelelés

A jelentés teljes mértékben a GRI Jelentéstételi Keretrendszer 3. sz. változatára alapozottan készült.
A jelentés végén feltüntetett GRI Tartalmi Index mutatja be, hogy a GRI Keretrendszer különbözõ
elemei (standard információközlések, mutatók, stb.) hol kerültek megvalósításra.

A jelentés jellemzõi 7
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A BKSZT Kft. bemutatása

Tények a társaságról és vezetési szemléletérõl 

A szervezet neve: 
BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.

Fõbb márkák, termékek és/vagy szolgáltatások:
A társaság kizárólag szennyvíztisztítási szolgáltatást végez Budapest Fõváros részére, a Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetése formájában.

Mûködési szerkezete, ideértve a fõbb szervezeti egységeket, üzemeltetõ vállalatokat, leány-
vállalatokat és vegyesvállalatokat: 
Nincsenek sem leányvállalatok, sem vegyesvállalatok. A 2010. decemberi szervezeti felépítést az 1.
ábra mutatja be.

A vállalat központ címe: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.

Azon országok száma, ahol a társaság mûködik, valamint azon országok neve, ahol fontos te-
vékenységeket végez, illetve amelyek különösen fontosak a jelentésben vizsgált fenntartható-
ság szempontjából: csak Magyarország



1. ábra  A társaság szervezeti felépítése 2010. 12. 31.
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A társaság tulajdoni viszonyai és jogi formája: 
A társaság korlátolt felelõsségû társaságként mûködik. A tulajdonosok között önkormányzati és
magán befektetõk egyaránt megtalálhatók; tulajdoni hányadukat a 2. ábra mutatja be.

A társaság által kiszolgált piacok (földrajzi, ágazati és ügyfe-
lek/ kedvezményezettek szerinti bontásban):
A BKSZT Kft. egyetlen ügyfele a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.
(FCSM Zrt.), amely a kezelendõ nyers szennyvizet „szállítja” és
megvásárolja a BKSZT Kft. szennyvíztisztítási szolgáltatását. A
Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. teljesíti a csatornázási és szennyvíz-
elvezetési szolgáltatásokat Budapest lakossága részére, s ezért az
FCSM Zrt. révén a budapesti lakosok egyben a BKSZT Kft. ügyfelei
is. Ez a megállapítás nem érvényes a költségek és bevételek tekin-
tetében, mert az önkormányzati tulajdonlás miatt az FCSM Zrt.
által a BKSZT Kft. részére fizetett díjat (Ft/m3) nem a BKSZT
Kft., sem pedig az FCSM Zrt., hanem Budapest Fõváros Önkor-
mányzata állapítja meg.

A jelentéstevõ szervezet számadatai:1

A BKSZT egyetlen alaptevékenysége a szennyvíztisztítás, egyetlen terméke pedig a tisztított szennyvíz.
• Alkalmazotti létszám: 75 fõ (+ 2 fõ a Degremont SA-tól)
• Nettó árbevétel: 2 583 millió Ft 
• Tõke: 206 millió Ft (részvénytõke: 50 millió Ft) 
• Eszközök értéke: 914 millió Ft 

A jelentési idõszakban bekövetkezett jelentõsebb változások (méret, szervezeti felépítés, tu-
lajdonviszonyok):

• A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep próbaüzeme 2009. augusztus 1-én kezdõdött
el, ami 2010. július 31-ig tartott.

• A szennyvíztisztító telep ezen idõszak alatt (2010. február 17-én) érte el teljes kapacitását.
• Az alkalmazottak felvétele ami a 2010. év során történt: 2010. január 1-én 56 alkalmazott 

volt, 2010. december 31-én 75 fõ.
• A szervezeti felépítés változatlan maradt az év során, viszont megtörtént a munkakörök 

dolgozókkal való feltöltése.

A jelentési idõszakban kapott elismerések, ill. díjak:
• A BKSZT Kft. 2010. július 21-én megszerezte mind az ISO 9001, mind az ISO 14001 minõsítést.
• A BKSZT Kft. analitikai laboratóriuma megnyerte a VITUKI, Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. mintaelemzési versenyét.

1 A létszámadat forrása: HR-osztály, 2010. december 31., pénzügyi adatok: a 2010-es év könyvvizsgálat utáni ered-
ménykimutatása és mérlege

Budapest Fõváros 
Önkormányzata
50,20%

OTV France
24,60%

Degrémont SA 
24,80%

Hídépítõ Zrt.
0,20%

Colas-Alterra Zrt.
0,20%

2. ábra A társaság tulajdonviszonyai



A vállalatirányítás szerkezete:
A BKSZT Kft. korlátolt felelõsségû társaság, amelyet az ügyvezetõ igazgató irányít. 
A menedzsment munkáját a tulajdonosok küldötteibõl álló Taggyûlés felügyeli, amelynek elnöki te-
endõit a BKSZT Kft. ügyvezetõ igazgatója látja el. A BKSZT Kft. Alapító Okirata sorolja fel mindazon
ügyeket, amelyek megvitatását és eldöntését illetõen a Taggyûlés jogkörrel rendelkezik. E témák közé
tartozik az év során végzett tevékenységek és a pénzügyi beszámoló jóváhagyása, valamint a taggyûlés
bármely tagja és a BKSZT Kft. között létrejött bármely szerzõdéses jogviszony érvényesítése, figye-
lemmel az összeférhetetlenségi szempontokra. Minden tulajdonost egy tag képvisel a Taggyûlésen,
aki a tulaj doni hányad arányában rendelkezik szavazati joggal. Az érdekeltek javasolhatják a Tag-
gyûlés elnökének más témák felvételét, ha nem értenek egyet a megvitatásra kijelölt témákkal. A
Taggyûlés évente legalább egyszer ülésezik.
A Felügyelõ Bizottság gyakrabban, általában háromhavonta ülésezik. A Felügyelõ Bizottságba a
Fõvárosi Önkormányzat 3 tagot delegál, míg az OTV France és a Degremont SA egyet-egyet. A Fel-
ügyelõ Bizottság elnöki tisztét a Fõvárosi Önkormányzat képviselõje tölti be; fõ feladata a negyed -
évi tevékenységek és a pénzügyi beszámoló, valamint a Taggyûlés elé terjesztendõ napirendi pontok
jóváhagyása.
Részvételükért sem a Felügyelõ Bizottság, sem a Taggyûlés tagjai nem részesülnek javadalmazásban.
A tagok kiválasztására sem létezik külön ügyrendi eljárás; a tulajdonos joga és felelõssége megtalálni
a megfelelõ személyeket ezekre a pozíciókra és kiértékelni az adott pozícióban nyújtott teljesítmé-
nyüket.
Az alkalmazottak különféle módokon adhatnak hangot véleményüknek: vagy felkeresik közvet len
felettesüket, vagy magát az ügyvezetõ igazgatót, vagy pedig az ügyvezetõ igazgatóval rendszeresen
ülésezõ Üzemi Tanácsot kérhetik fel véleményük közvetítésére (bár az ilyen érdekképviselet nem
szerepel a magasabb szintû irányító testületek, mint pl. a Taggyûlés, vagy a Felügyelõ Bizottság te-
vékenységi körében). Az Üzemi Tanács tagjainak megválasztására 2010 decemberében került sor.
Mivel a jelentéstételi idõszak éppen ekkor zárult, így a 2010-es évben nem volt olyan téma, amelyet
az Üzemi Tanács vetett fel illetve továbbított a vezetõség felé.

A fenntarthatóság stratégiája és céljai:
A fenntarthatósági eredmények figyelemmel kísérése 2010-ben kezdõdött meg. Ez a jelentés is nagy
mértékben hozzájárul ehhez a tevékenységhez. Eddig ugyan 2010-ben még nem került sor külde-
tési nyilatkozat megfogalmazására a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatban2, azonban a minõsé-
güggyel, munkaegészségüggyel, munkavédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatban számos
cél fogalmazódott meg, vagy az Integrált Vállalatirányítási Rendszer valamelyik célkitû zése ként, vagy
másfajta vállalatpolitikai célként, amelyek valójában a fenntartható fejlõdés céljait szolgálták.

2 A szerzõ megjegyzése: a küldetési nyilatkozat és a társasági értékekrõl szóló deklaráció a jelentés írásának idején,
2011 januárjában készült

A BKSZT Kft. bemutatása 11
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Az érdekelt felek fogalmának meghatározása

Fontos, hogy a BKSZT Kft. tulajdonosai, vezetõi és alkalmazottai mellett a BKSZT Kft. tevékeny-
ségeire hatást gyakorló valamennyi félnek lehetõsége legyen arra, hogy véleményét tudassa a BKSZT
Kft. döntéshozóival.
A GRI jelentéstételi irányelveiben foglalt meghatározás szerint az érdekeltek azok a jogi-, illetve
magánszemélyek, akikrõl ésszerûen feltételezhetõ, hogy rájuk jelentõs hatást gyakorolnak a szervezet
tevékenységei, termékei és/vagy szolgáltatásai, illetve akik tevékenységeitõl ésszerûen várható, hogy
befolyásolják a vállalati szervezet képességeit stratégiái sikeres megvalósításában és céljai elérésében.
Ide tartoznak azok a jogi-, illetve magánszemélyek, akik jogszabály vagy nemzetközi egyezmények
értelmében jogosultak törvényes igényeket támasztani a társasággal szemben.
A 2. sz. táblázat mutatja be a BKSZT Kft. által megnevezett érdekelteket és tartalmaz információkat
arról, hogy ezek az érdekeltek hogyan befolyásolták a BKSZT Kft. tevékenységeit. Az érdekeltek
három csoportba sorolhatók:

1. csoport:
• azok az érdekelt felek, akikre a BKSZT Kft. tevékenységei jelentõs mértékû és közvetlen 

hatást gyakorolnak, és
• azok az érdekelt felek, akik tevékenységei jelentõs mértékû és közvetlen hatást gyakorolnak 

a BKSZT Kft.-re
2. csoport:
• azok az érdekelt felek, akikre a BKSZT Kft. tevékenységei jelentõs mértékû, de csak köz-

vetett hatást gyakorolnak, és
• azok az érdekelt felek, akik tevékenységei jelentõs mértékû, de csak közvetett hatást gyako-

rolnak a BKSZT Kft.-re
3. csoport:
• azok az érdekelt felek, akikre a BKSZT Kft. tevékenységei alig gyakorolnak hatást, és
• azok az érdekelt felek, akik tevékenységei alig gyakorolnak hatást a BKSZT Kft.-re.

Az érdekeltek által felvetett témákat a jelentés „Mit mondanak érdekelt partnereink?” címû fejeze-
tében ismertetjük.

A kompakt elõülepítõ mûtárgy (Sedipac) teteje
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2. táblázat a BKSZT Kft. kapcsolatai

Érdekelt felek megnevezése BKSZT Kft.-vel való kapcsolata Az érdekelt felek bevonásának módja 
és gyakorisága

1. csoport

BKSZT Kft. alkalmazottai 
(a szakszervezet és az Üzemi Tanács
által képviselve)

alkalmazottak folyamatos

Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. fizetõ fél és szennyvíz „beszállító” Rendszeres megbeszélések (negyedévenként 
1-2 megbeszélés)

Hatóságok rendelkezések betartásának ellenõrzése Esetenként (igényeiktõl függõen), valamint havi 
jelentés küldése a környezetvédelmi hatóságnak

Budapest Fõváros Önkormányzata ügyfél Negyedéves felügyelõbizottsági ülések + 
negyedéves mûszaki jelentések + taggyûlések

2. csoport

Budapest lakossága Szennyvíztisztítási díj fizetése az FCSM Zrt.-n 
keresztül, a tisztítandó szennyvíz „elõállítói”.
A BKSZT közelében lakó emberek.

Eseti, telephely látogatások formájában

Kisebbségi tulajdonosok 
(Degrémont SA, OTV France)

Taggyûlések, Felügyelõ Bizottság ülései, 
vállalatirányítási jogok

Lásd fentebb

Szennyvíziszapot elszállító szolgáltatók Szennyvíziszap elszállítása és kezelése az 
önkormányzat közvetítésével

Tevékenységek napi gyakoriságú összehangolása

3. csoport

Kisebbségi tulajdonosok 
(Hídépítõ Zrt. és COLAS-Alterra Zrt.)

Taggyûlések 
(nem tagjai a Felügyelõ Bizottságnak)

Lásd fentebb

Szakmai kamarák és szervezetek 
(MAVIZ, stb)

Tagsági jogviszony és szakmai koordináció, 
információk megosztása

Eseti

Budapesti Mûszaki Egyetem Oktatási együttmûködés Folyamatos

Társadalmi szervezetek Még nincs kapcsolat ---
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A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep tisztítja meg a budapesti csatornahálózatból érkezõ
szennyvizek jelentõs részét (lásd a telep vízgyûjtõ területét bemutató ábrát; a vízgyûjtõ területet a
budai oldal és Pest központi része alkotja). A budapesti csatornahálózat egyesített hálózat, ami azt
jelenti, hogy a csapadékvizet és a szennyvizet ugyanaz a rendszer gyûjti össze. Esõs hónapokban a
rendszer e jellegénél fogva nagy mennyiségû szilárd anyag mosódik be a csatornahálózatba. Emiatt
rendkívül sok lebegõanyag jut a szennyvíztisztító telepre, ami egyben jelentõsebb hidraulikai ter-
helést és nagyobb energiafogyasztást is eredményez.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep a lehetõ legjobb szennyvíztisztítási technológiát
egyedi, különleges módon alkalmazza: a vevõ és tulajdonos, Budapest Fõváros Önkormányzata tel-
jesen zárt (fedett) üzemre hirdetett pályázatot, ami egészen egyedi mûszaki megoldások alkalma-
zását tette szükségessé. A fedett üzemterületnek köszönhetõen a BKSZT Kft.-nek lehetõsége nyílt

arra, hogy az üzemet még „zöl-
debbé” tegye a biológiai tisztítási
technológiát magában foglaló
épület tetejének növényzettel
való beültetésével.
Az üzem szennyvíztisztítási
technológiája három fõ részbõl
áll: az elõtisztításból, a biológiai
kezelésbõl és a hulladékok, va-
lamint az iszap kezelésébõl. Az
elsõ két rész feladata a víz tisztí-
tása, míg a hulladékokat és az
iszapot kezelõ egységek biztosít-
ják, hogy megfelelõen történjen
a folyamatból távozó hulladékok
(rácsszemét, homok, zsír és szenny-
 víziszap) és melléktermékek ke-
zelése és felhasználása.

Elõtisztítás

A nyers szennyvíz a kelenföldi és a ferencvárosi átemelõ telepekrõl érkezik be. Nyolc finomrács szûr
ki minden 3 mm-nél nagyobb méretû szilárd anyagszemcsét, majd nyolc Sedipac mûtárgy távolítja
el a megmaradt homokot, zsírt és kiülepíthetõ szilárd anyagszemcséket (azaz a primer iszapot).

Extenzív zöldtetõ a biológiai tisztító mûtárgy fölött

Szennyvízfogadó mûtárgy (15. oldal)
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Biológiai kezelés

A részlegesen tisztított szennyvíz áthalad a biológiai kezelõ létesítményen, amely 18 egyforma pár-
huzamos vonalból áll. A biológiai tisztítás során, ahol különleges baktériumkultúrák segítségével
kezelik a szennyvíz még megmaradt, fõként oldatba át nem ment szerves és tápanyag jellegû tartal-
mát (nitrogén, foszfor, stb). A folyamat lényegében ellenõrzött, de gyorsabb és nagyobb hatékonyságú
módon másolja a természetes befogadóban (pl. egy folyóban) lezajló tisztítási mecha nizmusokat. A
víz kb. 8 óráig tartózkodik a biológiai kezelés szakaszában, mielõtt továbbhaladna az utóülepítési fá-
zishoz, ahol 18 hosszanti átfolyású utóülepítõmedence választja el a tisztítási maradékanyagokat
(iszap) a tisztított víztõl. A foszfor biológiai eltávolítását kémiai kicsapatás egészíti ki, amely a bio-
lógiai tisztító medencék és az utóülepítõk között adagolt vegyszerrel történik.  

Hulladékok és melléktermékek

Az üzemnek ez a része foglalkozik az elõtisztítási és a biológiai tisztítási részlegben keletkezett hul-
la dékok kezelésével. Itt történik meg a rácsszemét tömörítése, a homok osztályozása, a zsírok levá -
lasztása és az iszapkezelés.
Míg a rácsszemetet, a homokot és a zsírokat a kezelést követõen hulladéklerakón helyezik el, addig
a kevert primer- és biológiai iszap, a szennyvíz „sûrûje”, valójában az üzem értékes mellékterméke.
Miután megtörtént az elõbbi besûrítése a statikus sûrítõkben, illetve az utóbbié a víztelenítõ/ sûrítõ
asztalokon, a kettõ keverékét pasztörizálják, és három termofil anaerob rothasztó tartályba töltik. Itt
ismét a természetes folyamatok lemásolása történik; a folyamat tulajdonképpen az emésztés modellje:
a bevitt anyagot egy metántermelõ baktériumokat tartalmazó kultúra dolgozza fel. Az 55-60 °C hõmér-
sékleten, 12 napon keresztül zajló rothasztási ciklus végén a centrifugákkal víztelenített iszap készen

A BKSZT Kft. bemutatása

Biológiai tisztító medence 



áll a mezõgazdasági felhasználásra (talajtápként és mûtrágya-helyettesítõ anyagként), illetve rekul-
tiváció során anyagként való hasznosításra. A folyamatban az a nagyszerû, hogy a rothasztási mûve-
let során keletkezõ és felfogott metán- és széndioxid-keverék (azaz a biogáz) némi tisztítást követõen
elégethetõ az üzem három gázmotorjában (ezek mindegyike 3,56 MW áramot képes termelni). A
motorok 80%-os hatásfokkal állítanak elõ hõ- és villamosenergiát, s ezzel ez a szennyvízbõl kinyert
anyag a szennyvíztisztítás energiaigényének több, mint 50%-át fedezi. Az energiaigény fennmaradó
részét három (biogáz elégetésére is alkalmas) földgáztüzelésû kazán szolgáltatja 90%-os energia-
hatásfokkal; ezek hõtermelõ képessége egyenként 2,8 MW. 
Az iszapot Budapest környékén több helyre szállítják ki közúton, minden munkanapon 8 teherau-
tónyi rakománnyal (2010-ben 2044 kiszállítás történt).  A 3. táblázat és a 3. ábra a fent említett tech-
nológiai fázisok kapacitását és kapcsolódásait mutatja be.
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Technológiai fázis Beépített kapacitás Üzemelés kapacitás-túllépés esetén 

Finomrácsok szilárd anyagok 
(>3 mm) eltávolításához

37.500 m3/óra (900.000 m3/nap) Megkerülõ vezeték az átemelõ állomásoknál

Sedipac, a homok, zsír és primer 
iszap eltávolításához 

26.250 m3/óra (630.000 m3/nap) A külön homokfogó egységekkel max. 
11.250 m3/óra mennyiséget lehet részlegesen 
megtisztítani a folyóba történõ kibocsátását 
megelõzõen

Biológiai kezelés és utóülepítõ 21.875 m3/óra (525.000 m3/nap) Max. 4.375 m3/óra (a Sedipac-kal) elõtisztított 
vizet lehet kibocsátani a folyóba

Hulladékok és melléktermékek 
kezelése, biogáz kinyerése és 
energiatermelés 

Valamennyi berendezés kapacitása az azt megelõzõ technológiai berendezés(ek) maximális 
kapacitásához van méretezve (pl. a szûrõk utáni tömörítõk a szûrõkhöz, a biogáz kinyerés az 
iszaprothasztás berendezéseinek a kapacitásához van méretezve, stb)

3. táblázat A technológiai fázisok kapacitása és kapcsolódásai

Iszapvíztelenítõ centrifugák
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HOMOK 
ELTÁVOLÍTÁS

3 egység

SEDIPAC 3D®

(Homokfogó, zsírfogó,
elõülepítõ)

7 (+1 tartalék) egység

Automata 
mintavevõ

Térfogatáram-mérõ

Szállító-
csiga
2  db

+
Kompaktor

2 db

Homok 
osztályozó

2 db

Zsír 
leválasztó

Homok

Zsír

Zsír

Iszap

Homok

K
elenfö

ld
i

átem
elõ

Ferencvárosi
átem

elõ

VÉSZHELYZETI
MEGKERÜLÕ ÁG

BIOLÓGIAI KEZELÉS
(pre-anoxikus,

anaerob,
aerob/anoxikus zóna)
17 (+1 tartalék) vonal

UTÓÜLEPÍTÕ
17 (+1 tartalék) egység

Dunai kivezetés 

FeCl3

21 875 m3/h
Is

za
p

R
ec

ir
ku

lá
ci

ó

26 250 m3/h

37 500 m3/h

4 375  m3/h

11 250 m3/h

Rácsszemét
FINOMRÁCS (3 mm)
6 (+2 tartalék) egység

Technológiai folyamatábra



A BKSZT Kft. bemutatása 19

Deponálás

Deponálás

Deponálás

Iszap

Vas (III) klorid 
adagolás

POLIELEKTROLIT
ELÕKÉSZÍTÕ

2 egység
VÍZTELENÍTETT 

ISZAP SILÓ
4 tartály

ROTHASZTOTT 
ISZAP TARTÁLY
1 (2 részre osztva)

TERMOFIL ANAEROB 
ROTHASZTÓ

3  reaktor

PASZTÖRIZÁLÓ
2 (+1 tartalék) vonal
1 vonal = 3 tartály ENERGIATERMELÉS

2 (+1 tartalék) vonal

Vas (III) klorid 
adagolás

KEVERT ISZAP 
TARTÁLY
1 tartály

POLIELEKTROLIT
ELÕKÉSZÍTÕ

2 egység

SÛRÍTÕ ASZTAL
5 (+1 tartalék)

GRAVITÁCIÓS SÛRÍTÕ
2 (+1 tartalék) egység

CENTRIFUGA
2 (+1 tartalék)

Biogáz 
tároló

2

3. ábra Technológiai folyamatábra
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Fontos témák és kihívások

Mondja el nekünk a BKSZT Kft. történetét: miért hozták
létre a vállalatot és milyen feladatokat lát el?
FP: A BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft.-t 2005-
ben alapította Budapest Fõváros Önkormányzata és a Bu-
dapesti Központi Szennyvíztisztító Telep építésében részt
vevõ társaságok. 2005 és 2009 között a BKSZT Kft. elsõd-
leges feladata, leendõ üzemeltetõként, mûszaki segítség-
nyújtás volt az építéshez, majd – 2009. augusztus 1-tõl
kezdve – az üzem mûködésének irányítása a próbaüzem
fázisában. A próbaüzem sikeres lebonyolítása után, 2010.
augusztus 1-tõl a BKSZT Kft. feladata megváltozott: a ha-
tósági elõírásoknak megfelelõen fenn kell tartania a Buda-
pesti Központi Szennyvíztisztító Telep folyamatos és
biztonságos mûködését.
A BKSZT Kft. önkormányzati többségi tulajdonú társaság,
melynek többségi tulajdonosa Budapest Fõváros Önkor-
mányzata. A társaság feladata a Telep határozott idõtar-
tamú (négy éves) üzemeltetése, egészen az üzem opti  ma-
lizációs fázisának és a kezelõszemélyzet betanítási prog-
ramjának a befejezéséig.
A BKSZT Kft. üzemeltetési költségei a budapesti csator-
nahasználati díjba vannak beépítve, amit Budapest Fõváros
Önkormányzata évente állapít meg.
Összefoglalva, a BKSZT Kft. létezésének célja a fõváros
budai oldalán és Pest központi térségében élõ lakosok által
termelt szennyvíz folyamatosan magas minõségi követel-
ményeket kielégítõ tisztítása, s ezáltal Közép-Európa
„ütõere”, a Duna új életre keltésének elõsegítése.

Milyen hatást gyakorol a BKSZT Kft. Budapest lakosságára?
FP: A BKSZT Kft. feladata a Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep üzemeltetése. Mûködésének megkezdése

elõtt a budapesti szennyvíznek mindössze kb. 50%-át tisztították biológiailag. Ez olyan mértékû
vízszennyezést eredményezett, hogy a folyó öntisztuló képessége nem volt elegendõ, ami viszont
több, itt honos halfaj kipusztulásának veszélyével fenyegetett. A BKSZT Kft. mûködése révén mos-
tanra az 50%-os arány 95%-ra emelkedett, a budapesti csatornahálózat fejlesztésének eredménye-
képpen pedig a következõ években 100%-ra fog növekedni. Ennek hozadékaként a Duna növény-
és állatvilága kezd újraéledni, ami nemcsak Budapest lakosságának elõny, hanem a Duna mentén
élõ minden embernek, a Fekete-er dõtõl a Fekete-tengerig. A BKSZT Kft. büszke arra, hogy részese
lehet ennek a nagyszerû fejlõdésnek.
A nyilvánvaló környezetvédelmi elõnyök mellett más figyelemreméltó szempontok is vannak.  

3 További részletek a www.eloduna.hu honlapon találhatók.

Fontos témák és kihívások

A Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep 249 millió EUR beruházási
költségébõl az Európai Unió 65%-ot
fedezett a szélesebb körû „Élõ Duna”
program3 keretében, ez a program több
olyan környezetvédelmi infrastrukturális
projektet foglal magában, melynek
célja Magyarország támogatása az 
európai vízminõségi normák elérésében,
a vízszennyezés csökkentése és a Duna
gazdag és élõ ökoszisztémájának helyre-
állítása révén.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep nem csak a legnagyobb ilyen 
típusú létesítmény Magyarországon,
hanem forradalmi megoldásokat alkal-
maz környezetbarát, és a fizikai, 
kémiai és biológiai tisztítás elemeit 
ötvözõ, zárt technológiája révén. 
Az egy egységet képezõ, 350.000 m3/nap
kapacitású üzem átlagosan 270.000
m3/nap szennyvizet tisztít meg, 
ami 1.600.000 ember által termelt 
szennyvíznek felel meg.

– interjú François Pyrek ügyvezetõ igazgatóval



A BKSZT Kft. közvetlenül 75 fõt foglalkoztat, de az értékteremtõ láncolat révén számos helyi be-
szállító nak is üzleti lehetõséget teremt. A BKSZT Kft. a szennyvizet zárt, magas technológiai szín-
vonalú létesít ményben tisztítja, amely maga a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, ahol az
üzem energiaigényének több mint 50%-át belsõ forrásból fedezik, amelyet
közvetlenül a szennyvízbõl nyernek ki. A BKSZT Kft. „végterméke” nem csak
a tisztított szennyvíz, hanem a pasztörizált és víztelenített szennyvízi-
szap is, amelyet napjainkban hulladéklerakók rekultiválásánál használ-
nak fel, késõbb pedig komposzt formában, értékes foszfor- és nitrogén-
 tartalmú, természetes mûtrágyaként hasznosíthatnak a mezõ gazdaságban.

Mely elemeket emelne ki 2010 eredményeibõl?
FP: Közel egy évvel ezelõtt, 2010. február 17-én, az üzem már elérte tel-
jes kapacitású mûködését, mivel a telepre belépõ szennyvíz mennyisége
270.000 m3/napra növekedett4. Ez fontos mérföldkõ volt, és azóta is a hét
min den napján 24 órában állunk teljes kapacitással Budapest szolgálatában.
A társaság 2010. július 21-én tett egy újabb nagy lépést elõre, amikor meg-
kaptuk az ISO 9001 és ISO 14001 minõsítést, ami elismerése volt annak
a jól szervezett mûködésnek, amit Budapest lakosai elvárhatnak egy ön-
kormányzati tulajdonú vállalattól. Az ISO minõsítés megszerzése külö-
nösen nagy kihívást jelentett, mert a normál üzemeltetés megkezdésekor
a dolgozói létszám 56-ról 75 fõre növekedett 2010-ben, így igazán kö-
szönöm a BKSZT Kft. minden dolgozójának a derekas helytállást. A harmadik dolog, amire büszke
vagyok az, hogy egyéves próbaüzemi idõszak után a tervek nek meg felelõen, 2010. augusztus 1-én hi-
va ta losan meg tudtuk kezdeni a tervezett teljes kapacitással folyó mû ködést, és azóta is leállás nélkül
üzemelünk (ami azt jelenti, hogy az általános megkerülõ vezeték megnyitására egyetlen egyszer sem
került sor), 100%-os általános és 95%-os biológiai tisztítási hatásfokot elérve. Más oka is van, ami-
ért büszke vagyok kollégáinkra: analitikai laboratóriumunk megnyerte a VITUKI (Környezetvé-
delmi és Vízgaz dál kodási Kutató Intézet Nonprofit Kft.) által meghirdetett országos szakmai
versenyt, a kiadott minták legpontosabb analitikai elemzési eredményeit produkálva.

Melyek voltak a 2010 során tapasztalt nehézségek és ezeket hogyan sikerült kezelni?
FP: A teljes kapacitással történõ indulást követõen, 2010 tavaszán, váratlan jelenséget tapasztaltunk
az üzembe érkezõ szennyvízzel kapcsolatban. Mûszereink szerint rendszertelen idõközökben na-
gyon magas lebegõanyag tartalmú szennyvizet fogadtunk, ami azt jelenti, hogy különbözõ napok
adott óráiban a beérkezõ szennyvíz összetétele eltért a kommunális szennyvízétõl, amelynek tisztí-
tására az üzemet tervezték. Hála a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. és az Önkormányzat nagyszerû
együttmûködésének és segítségének, sikerült megtalálni az ipari üledékekkel terhelt víz forrásait és
leállítani a kommunális csatornarendszerbe történõ ürítését.
A 2010. májusi és júniusi heves esõzések következtében nagyon rövid idõ alatt kiugró csúcsértékeket
ért el a lebegõ szilárdanyag tartalom. E két hónap során a várt 3% helyett a beérkezõ szennyvíz további
10%-át csak részben tudtuk tisztítani, de a többi 87% a szokásos tisztításon ment keresztül. Azonban
még ilyen tisztítási arány mellett is tudtuk teljesíteni vízjogi létesítési engedélyünk elõírásait.
E lehetséges probléma végleges megoldása érdekében keressük az üzem tulajdonosával (Budapest Fõ város
Önkormányzata) azon kisebb technológiai módosítások lehetõségeit, amelyek biztosítják a heves esõzések
idején a fogadott szennyvízben nagyobb koncentrációban elõforduló lebegõanyag egyszerûbb kezelését.

4 Napi tényleges átlag 2010-ben: 278.923 m3.
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Az év során kaptunk néhány bejelentést kellemetlen szagról. Bár e panaszok mindegyike a telep közelében
élõ egyetlen lakostól érkezett, azokat nagyon komolyan vettük és ellenõriztük a lehetséges mûszaki okokat.
Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne tökéletesíteni a szagkeltõ anyagok gyûjtését és semlegesítését.
Egy olyan kihívással is szembesültünk, ami nem mûszaki jellegû, hanem a munkaerõ toborzásával
kapcsolatos: rendkívül nehéz olyan képzett embereket találni, akik a szennyvíztisztító telep mûkö-
désénél nélkülözhetetlenek.
A probléma megoldása érdekében a mûszaki színvonalra tekintettel 2008-ban szoros és ígéretes
együttmûködést kezdtünk a Budapesti Mûszaki Egyetemmel, ahonnan a telephelyünkkel kapcso-
latban szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ végzõs hallgatókat toboroztunk és
képeztünk ki. Úgy gondolom, hogy ez az erõfeszítés nem csak azért fontos, mert szükségünk van
szakképzett dolgozókra, hanem egyben jó példája az ipari üzemek és oktatási szervezetek közötti is-
meretanyag-átadásnak és együttmûködésnek.
A berendezések kezelõi szintjén 2009-ben szakképzési programokat indítottunk be és ezeket a kö-
vetkezõ években is folytatni tervezzük.

Milyen prioritásokat, jelentõsebb kockázatokat és lehetõségeket lát a jövõben és ezekkel ho-
gyan lehet foglalkozni?
FP: Rövid távú prioritásunk az üzemeltetés stabilitásának fenntartása, hogy továbbra is tartani tud-
juk éves átlagban a 95%-os teljes tisztítási hatásfokot.
Középtávon készülünk a szigorított (2013-ban hatályba lépõ) EU szabványok betartására, amelyek
szerint a tisztított szennyvíz nitrogén tartalma 10 mg/liter (szemben a jelenlegi 30 mg/literrel), fosz-
for tartalma pedig 1 mg/ liter lehet (szemben a jelenlegi 2 mg/literrel). Jelenlegi eredményeink közel
állnak a 2013. évi célértékekhez: 12 (N) és 1,5 (P) mg/liter, azonban a jövõbeni fejlõdéshez Buda-
pest Fõváros Önkormányzatának további beruházásokat kellene elvégeznie. Mivel 2013-tõl kezdve
e követelmények nem-teljesítése kötbérterhes lehet, mûszaki és üzemeltetési szakértelmünket e pro-
jekt elõkészítésének szolgálatába állítjuk.
Középtávon további energia-optimalizálási lehetõségeket is keresünk energiafogyasztásunk csök-
kentésére, a szennyvíziszapból nyert biogáz elégetésével saját magunk által elõállított bioenergiát
hasznosítva. Jelenlegi teljes energia szükségletünk 57%-át fedezzük saját elõállítású energiával, de
hároméves idõtávlatban szeretnénk ezt az arányt tovább javítani. Ez az optimalizálás kiterjedhet a
mûködési körön belül keletkezett hulladékokból (zsír) vagy külsõ eredetû hulladékokból kinyert bi-
ogáz hasznosítására is. A jövõbeli hatásfok-javítások révén a szennyvíztisztítási költségek további
csökkentését is reméljük. A BKSZT Kft.-hez hasonló önkormányzati tulajdonú vállalatok furcsa el-
lentmondása, hogy erõfeszítéseink végül csökkenthetik bevételeinket és profitunkat, de amíg biz-
tonságosan és fenntarthatóan tudjuk biztosítani Budapest szennyvíztisztítását, célunknak a
hatékonyság javítását és a lakosság kisebb költségek melletti kiszolgálását kell tekintenünk.
Végül pedig folyamatosan óvatosságot igényel, hogy mind a BKSZT Kft., mind a Fõvárosi Vízmû -
vek Zrt. által mûködtetett ivóvízkutak közel vannak a Dunához. Emiatt állandóan elemeznünk kell
a kibocsátott tisztított szennyvíz minõségét, nehogy tevékenységünkkel veszélyeztessük a vízadó ré-
tegek állapotát (talajvíz figyelõ kutak használatával). E monitoring program eredményeit rendsze-
resen jelentjük a környezetvédelmi hatóság felé.

Milyen további stratégiai céljai vannak a társaságnak?
FP: A korábban említett üzemeltetési célok mellett legfontosabb feladatunknak az érdekeltekkel ki-
épített kapcsolatok különféle módokon történõ erõsítését tekintjük:

• szeretnénk dolgozóinkat bevonni a folyamatos fejlesztésekért vállalt elkötelezettségünk 
megvalósításába, s ezért egy „Ötlet Bajnokság” díjat alapítottunk a megvalósításra alkalmas
tökéletesítési javaslatokkal elõálló dolgozók jutalmazására,
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• nyílt napok szervezésével keresünk kapcsolatot a helyi csepeli lakossággal, amelyek során 
megtudhatják, hogy a létesítmény mivel foglalkozik és hogyan segíti elõ az élõ Dunával 
kapcsolatos céljainkat,

• büszkék vagyunk a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt.-vel kialakított szoros együttmû -
ködésre. Szeretnénk fenntartani ezt a magas színvonalat képviselõ mûszaki együttmûködést
és kiterjeszteni annak stratégiai irányait,

• hagyományosan szoros partneri kapcsolatunk van Budapest Fõváros Önkormányzatával. 
Mivel a 2010-es helyi önkormányzati választások jelentõs változásokat hoztak, szeretnénk
lépéseket tenni a partneri kapcsolat és a rendszeres kommunikáció fenntartása érdekében,

• a környezetkárosítás további csökkentése érdekében egy alapos beszállító-értékelési rendszer
bevezetését mérlegeljük. Ennek keretében nemcsak a beszerzett termék vagy szolgáltatás 
minõségét vizsgálnánk, hanem a beszállító hozzáállását is olyan kérdésekhez, mint a 
fenntarthatóság, vállalati etika és társadalmi felelõsség. Ez különösen fontos az általunk 
használt vegyi anyagok beszállítói és a melléktermékként keletkezõ szennyvíziszapot
elszállító vállalkozók esetében, 

• eddig is örömmel teljesítettük a környezetvédelmi felügyeletet ellátó hatóság (Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség) által meg-
állapított összes követelményt. Szeretnénk e jó kapcsolatot tovább erõsíteni rend szeres 
vitafórum létrehozásával, amelyek során nem csak az engedélyekrõl lehetne beszélni, 
hanem a várható változásokról, szabályozási trendekrõl is,

• nemrég lettünk tagja egy szakmai szervezetnek (MAVÍZ – Magyar Víziközmû Szövetség). 
Magyarország legnagyobb szennyvíztisztító létesítményeként aktív szerepet kívánunk 
játszani e szervezet életében,

• utoljára, de nem utolsó sorban érdekeltek vagyunk közös tevékenységek kialakításában 
társadalmi érdekvédõ szervezetekkel és környezeti értékeink védelmében. E téren még 
sokat kell fejlõdnünk, bár egyesek azt mondják, hogy ha nem állunk az ilyen társadalmi 
szervezetek figyelmének középpontjában, akkor az azt jelenti, hogy tevékenységeinket 
zökkenõmentesen végezzük.

Köszönjük az interjút!
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Érdekelt partnereink szándékainak jobb megértése érdekében a rendszeres kommunikáció mellett
egy sor interjút is készítettünk velük. E megbeszéléseket és az azok során a BKSZT Kft. által a fel-
vetett kérdésekre adott válaszokat az alábbiakban foglaljuk össze.

Fontos témák és kihívások

– Mit mondanak érdekelt partnereink?
Fontos témák és kihívások

Az érdekeltek által felvetett fontosabb témák és a BKSZT Kft. válaszai

A szakszervezet és az Üzemi Tanács a BKSZT Kft. francia menedzs-
mentje által meghonosított szervezeti kultúrát példaértékûnek és gon-
doskodónak tartja, a szakszervezet ill. a munkavállalók és a vezetõség
viszonya közvetlen és korrekt, a munkahelyi légkör jó.  

Felvetett problémák:
• A bizonytalanság kezelése: többféle forgatókönyv is elhangzott a

sajtóban a cég jövõjével  kapcsolatban, így a dolgozóknak folyósói
pletykákból és félinformációkból kellett következtetéseket levon-
niuk a cég illetve a saját jövõjükkel kapcsolatban.  
Javaslat: rendszeres információ a cég startégiai kérdéseivel kap-
csolatban (pl. vízjogi üzemeltetési engedély, együttmûködési
szerzõdés az önkormányzattal, iszapszállítás, bõvítési tervek)

• Oktatás: a jogi szabályozás hiányosságai és szervezési kérdések
miatt a 2010-re tervezett oktatások számottevõ része nem valósult
meg.  A hiányzó elemek a 2011-es év során az év elején összeállí-
tott képzési terv szerint pótlásra kerülnek.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. vezetése örül az együttmûködés kedvezõ értékelésé-
nek. A felvetett problémákra reagálva a BKSZT Kft. az alábbiakra
kíván rávilágítani: 

• A bizonytalanság kezelése: 2010-ben komoly szerzõdéskötési és
pénzügyi bizonytalanságok léteztek, azonban ezek részben meg-
szûntek, amikor október 6-án ideiglenes megállapodást sikerült
kötni a Fõvárosi Önkormányzattal. A rendszeresebben tartott tá-
jékoztató megbeszélések és az újonnan megalakult Üzemi Ta-
náccsal folytatott együttmûködés javítani fogja az információcsere
hatékonyságát.

• Oktatás: hatékony képzési program megvalósítása a társaság 2011.
évi 5 legfontosabb célja között szerepel.

Érdekeltek megnevezése

1. csoport

A szakszervezet és az Üzemi 
Tanács által képviselt BKSZT Kft.
dolgozók

Szennyvízvonali közlekedési útvonal

A kapcsolt energiatermelés kéménye (25. oldal)
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Elvárások a BKSZT Kft.-vel szemben: 
• A telep üzembiztos mûködésének biztosítása, amely az FCSM Zrt.

relációjában elsõsorban a hálózatban összegyûjtött szennyvíz min-
denkori fogadását jelenti.

• Rendkívüli esetekben gyors és hatékony kapcsolattartás lehetõségét.
Fontos a felmerült problémák mielõbbi  szakmai kezelése, mert
az egyes mûszaki  problémák jelentõs gazdasági vonzattal járhatnak,
amelyek többek közt bírság és környezetterhelési díj formájában
jelentkeznek.

• A hatósági elõírások és határértékek betartása, a szükséges adat-
szolgáltatások határidõre történõ elkészítése és továbbítása. 

• Környezeti szempontból kiemelendõ elvárás a magas tisztítási ha-
tásfok biztosítása, amely az élõvízbe vezetett tisztított szennyvíz
terhelésének minimális szinten tartását és a környezetszennyezés
megelõzését jelenti. 

• Környezeti, minõségirányítási és munkavédelmi rendszerek kiala -
kítása és minõsíttetése, amely garantálja a rendszerparaméterek
folyamatos nyomon követhetõségét és az elõírások állandó betartását.

• A telep vezetése gondoskodjon arról, hogy a gazdasági tárgyú el-
számolások tervezéséhez, ill. kifizetéséhez szükséges minõségi,
mennyiségi és üzemeltetési adatok határidõre és teljeskörûen át-
adásra kerüljenek az FCSM Zrt. illetékesei részére.

• Költséghatékony mûködtetés, amely a szennyvíztisztítás minõségi
követelményeinek megtartása mellett a költségek optimalizását jelenti.

• Társadalmi szempontból a szennyvíztisztító mû eddigieknél tel-
jesebb bemutatása, környezetre gyakorolt hatásainak propagálása.

A BKSZT Kft. 2010-es teljesítményének értékelése:
• A telep mûködése a rendelkezésre álló információk alapján meg-

felel a szerzõdött feltételeknek.              
• A próbaüzem ideje alatt felmerült problémák nagy részét kezelték.
• A teleprõl  kibocsátott szennyvíz minõségi paraméterei az elõírt

határértékeken belül maradnak. 

Javítandó területek:
rövid távon:

• ISO, KIR, MEBIR tanúsítványok megszerzése.
• Rendkívüli esetek kezelésére protokoll kialakítása, dokumentálása,

életbeléptetése.
• PR tevékenység javítása, például a honlapon található információk

körének és naprakészségének bõvítésével, nyílt napok szervezésével.
• Az optimalizáláshoz szükséges üzemeltetési  és gazdasági para-

méterek meghatározása, mérése. 
• Az egyes üzemeltetési blokkok (fogadó mûtárgy, elõmechanika,

stb…) üzembiztonság szerinti értékelése, az esetlegesen adódó
technológiai, technikai módosítási javaslatok összegyûjtése.
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középtávon:
• Szakmai konzultációk szervezése.
• Az optimalizáláshoz szükséges üzemeltetési és gazdasági para-

méterek mérése, a már meglévõ mérési eredmények értékelése, az
adatok benchmarkingszerû összehasonlítása egyéb telepekkel.

• Az egyes üzemeltetési blokkok (fogadó mûtárgy, elõmechanika,
stb…) üzembiztonság szerinti értékelése során elfogadott techno-
lógiai, technikai módosítások megvalósítása.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. örömmel erõsíti meg, hogy a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep mûködése megfelel az FCSM Zrt. elvárásai-
nak és összhangban van minden alkalmazandó jogszabállyal is. A
rövid- és a középtávú célkitûzéseket illetõen vannak már elért célkit-
ûzések (pl. az ISO 9001 ill. az ISO 14001 minõsítés megszerzése), míg
más célki tûzések a BKSZT Kft. elsõdlegesen elérendõ céljai között
szerepelnek (pl. az üzem mûködésének további optimalizálása, vagy
a szennyvíztisztítás fontosságával kapcsolatos lakossági ismeretek bõvítése).
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A Hatóság a BKSZT Kft.-vel kialakított viszonyát korrektnek, az
együttmûködést hatékonynak tartja. A vízjogi létesítési és kapcsolódó
engedélyekben elõírt környezetvédelmi határértékek (vízminõség, le-
vegõ, zaj) a megvalósítás és a 2010. év folyamán betartásra kerültek. Az
elõírt - és a VITUKI (Környezetvédelmi és vízgazdálkodási Kutató
Intézet Nonprofit Kft.) által elvégzett – dunai vízminõség és csóva-
vizsgálat szerint a BKSZT tisztított szennyvíz bevezetése a dunai víz-
minõséget és a Csepel-Halásztelek-i ivóvíz bázist nem veszélyezteti.

Megoldandó problémák (nem üzemeltetési természetûek):
Iszap elhelyezés körüli bizonytalanság:
• a telepmegvalósításával párhuzamosan – a Felügyelõség vélemé-

nye szerint – nem fordítottak kellõen nagy figyelmet a keletkezõ
iszap hosszú távú, környezetvédelmi szempontból megfelelõ és
végleges elhelyezésének megvalósítására. Ez a fajta iszap elhelye-
zési probléma országosan jellemzõ.

• a telepi iszaptárolók kvázi folyamatos iszapelszállításra épültek ki,
így azok kis tároló kapacitással rendelkeznek (~max. 4 nap) 

Jogi helyzetbõl adódó bizonytalanság:
• az iszap elhelyezés kapcsán nincsenek hosszú távú (több évre szóló)

szerzõdések, ez pedig kihatással van a Budapesti Központi Szenny-
 víztisztító Telep vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényességi idejére.

• az FCSM Zrt. és a BKSZT Kft. közötti együttmûködés feltételeit
szabályozó végleges szerzõdés egyes mellékletei nem kerültek alá-
írásra, emiatt az érintett vízgyûjtõ területen található egyes köz-
csatornás kibocsátók jogai és érdekei (egyedi átvállalási szerzõ dések
kapcsán) sérülnek/sérülhetnek.

• alapvetõen megállapítható, hogy az érintett három fél (Fõvárosi
Önkormányzat, FCSM Zrt. és BKSZT Kft.) közötti viszonyok
szerzõdéses rendezéséig, részükre illetve egyéb cégek részére is
több hatósági eljárás (engedélyezés, jóváhagyás, stb.) nehézkesen
vagy egyáltalán nem folytatható le.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. vezetése örül az együttmûködés kedvezõ értékelésé-
nek. A felvetett problémákra reagálva a BKSZT Kft. az alábbiakra
kíván rávilágítani:
• Az iszap elszállítását illetõen az Önkormányzat úgy tájékoztatta a

BKSZT Kft.-t, hogy az iszap elszállítására 2011-ben pályázat meg-
hirdetésére került sor 2 éves periódusra. A BKSZT Kft. reméli,
hogy a pályázat sikeresen zárul.

• A jogi helyzettel kapcsolatban tisztában vagyunk, hogy ezek a bi-
zonytalanságok nehéz helyzetbe hozzák a hatóságokat, azonban
terveink szerint 2011. június vége elõtt várható a hosszú távú szer -
zõ dések aláírása, beleértve az említett mellékleteket is.

Fontos témák és kihívások

Hatóságok

A szoros együttmûködés 
és a jelentõsebb, betartandó
üzemi paraméterek fontos-
sága miatt, a felügyeletet 
ellátó környezetvédelmi 
hatóság 
(Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelõség)
megkeresést kapott 
a szokásos kommunikációt
meghaladó jelentéskészítéssel 
kapcsolatban. 
A jobboldali oszlopban mu-
tatjuk be az interjú összefog-
laló megállapításait.

Víztelenített iszap elszállítása (29. oldal)
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A Fõvárosi Önkormányzathoz tartozó Budapesti Városüzemeltetési
Központ (BVK) azt várja a BKSZT Kft.-tõl, hogy a társaság szakmai
szempontból oly módon üzemeltesse a szennyvíztisztítót, hogy az a
BVK számára lehetõvé tegye a környezetvédelmi szabályok betartá-
sát és a költségek kézben tartását.
Viszonylag zökkenõmentesen sikerült az üzem Önkormányzat általi
mûszaki átadása, hiszen csak néhány kisebb jelentõségû korrekció
szükséges, amely a jó tervezési és kivitelezési munka eredménye. Az
átadás óta a BKSZT Kft. eredményesen üzemelteti a szennyvíztisztí-
tót, amely megfelel elvárásainknak.
A BVK jövõre vonatkozó elvárása az üzem részvétele az Élõ Duna
programban, amellyel hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. örül az üzemeltetés során felmutatott eredményei el-
ismerésének. A BKSZT Kft. egyetért az Önkormányzattal abban,
hogy az elsõdleges cél mindenkor az üzem folyamatos, biztonságos és
költséghatékony üzemeltetése.
A BKSZT Kft. várakozással tekint az elé, hogy komolyabb részvételre
nyílik lehetõsége az Élõ Duna programban.

Degrémont SA:
A Degrémont SA az üzem olyan profi és optimalizált üzemeltetését
várja el a BKSZT Kft.-tõl, ami lehetõvé teszi az energia- és a vegyi
anyagok fogyasztásának alacsony szinten tartását, de egyben szigo-
rúan tiszteletben tartja a kibocsátási értékekkel kapcsolatos követel-
ményeket is, a Duna tisztaságának megõrzése érdekében.
Az üzemeltetés céljára történõ átadás az építést végzõ konzorciumtól
az Önkormányzat részére, majd az Önkormányzattól a BKSZT Kft.
részére zökkenõmentesen zajlott, mivel a BKSZT Kft.-t már az épí-
tés kezdetétõl fogva bevonták a folyamatokba. A tény, hogy a létesít-
mény bonyolultsága ellenére határidõre megtörtént az átadás, nagy
siker az „Élõ Duna” projektbe bevont valamennyi fél számára.
A Degrémont SA azt várja a BKSZT Kft.-tõl, hogy tovább finomítsa
a technológiai folyamatokat, optimalizálja a fogyasztási értékeket és
csökkentse a CO2 kibocsátást rövidtávon, az elsõ audit megtartásáig,
majd középtávon dolgozzon ki intézkedéseket az üzem által a kör-
nyezetre gyakorolt káros hatások csökkentése érdekében.

OTV France:
Az OTV France azt várja a BKSZT Kft.-tõl, hogy bizonyítsa a Fõvá-
rosi Önkormányzat és az összes magyar lakos számára az üzem al-
kalmasságát az „Élõ Duna” projekt követelményei kielégítésével.
2010. január és július között a BKSZT Kft. üzemeltetési kompetenciára
tett szert az építõ vállalatokkal aláírt szerzõdések révén. E szerzõ dések
döntõ szerepet játszottak az üzemnek az építést követõ átvételtõl
kezdve folytatott biztonságos üzemeltetéséhez szükséges kapacitás
rendelkezésre állításában.
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Budapest Fõváros Önkormányzata

2. csoport 

Kisebbségi tulajdonosok 
(Degrémont SA és OTV France)



A nem egyértelmû szerzõdéses összefüggések ellenére a BKSZT Kft.
2010 augusztusától kezdve sikeresen folytatta az üzemeltetést külsõ
(mûszaki, ill. pénzügyi) segítség igénybe vétele nélkül.
Mindent egybevetve a BKSZT Kft. mûszaki teljesítõképessége jónak
mondható 2010-ben. A pénzügyi teljesítmény nem teszi lehetõvé az
üzemeltetés és karbantartás optimális szinten tartását. Az OTV France
ennek javítását várja a következõ év során.
A BKSZT Kft. teljesítménye javításának fõ feladata most olyan egyér-
telmû bérleti és üzemeltetési szerzõdés létrehozása, amely lehetõvé
teszi stabil és biztonságos tevékenységek folytatását, s ennek 2011-ben
be kellene következnie. A BKSZT Kft.-tõl azt várjuk, hogy hozzájárul -
jon annak a gondolatnak a terjesztéséhez, miszerint egy szennyvíztisz-
tító telep nagymértékben önellátó lehet energiaigénye kielégítése terén.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. egyetért a Degrémont SA és az OTV France által fel-
vetett környezetvédelmi szempontok fontosságával. Ezzel kapcsolato -
san a következõket végeztük el: a jelentés készítése során elkészítettük
a „CO2-lábnyom” vizsgálatát; 2010 szeptemberétõl kezdve a társaság
folyamatoptimalizálási program végrehajtását kezdeményezte, ame-
lyet az újonnan létrehozott mûszaki osztály 2011-ben fog megvalósí-
tani. Az energiafelhasználás optimalizálását tekintve a társaság már
2010-ben 43%-os energiavisszanyerési arányt ért el (a Konzorcium
ajánlatában szereplõ 30%-os visszanyerési aránnyal szemben), és arra
törekszünk, hogy ezt az arányt a 2010 novemberében megkezdett
energiaauditálási és intézkedési terv alapján még tovább javítsuk.
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Elõülepítõ mûtárgy gépészeti szint
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Nem jött létre kapcsolat, mert a lakosokkal a Fõvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt. tart fenn közvetlen kapcsolatot. A BKSZT Kft. azonban
részt vesz a közvetett kommunikációban.

EWC (iszapszállító)
A közös munka értékelése:
• hatékony együttmûködés, a BKSZT Kft. által a szerzõdésben vál-

lalt iszapparaméterek (26% fölötti szárazanyag-tartalom) betar-
tásra kerülnek

• A szállítási idõszak (hétköznap 7-17h) meghosszabbítása nem csak
a logisztikát egyszerûsítené, de a BKSZT Kft. üzembiztonságát is
növelné, mert a hétfõ-keddi napokon a hétvégi szállítási szünet
után az átmeneti tárolók tele vannak, így bármilyen szállítási za-
varra az üzemnek leállással kellene reagálnia.  A szûkös szállítási
idõ keretet a Fõvárosi Önkormányzat a lakóövezetek védelmében
hozta, de a szállítási helyszínek idõközben módosultak, az új hely-
színek pedig lakóövezeten kívüli útvonalakon keresztül is megkö-
zelíthetõek.  Ezek alapján logikus lenne a nemzetközi gyakorlathoz
hasonló 24/7 folyamatos szállítás bevezetése.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. vezetése örül az együttmûködés kedvezõ értékelésé-
nek. A BKSZT Kft. támogatja a biztonságosabb üzemeltetést segítõ ja-
vaslatot és a BKSZT Kft. belsõ üzemeltetési rendje lehetõvé is tenné
a szállítási ütemtervek javasolt módosításait. A döntés joga azonban to-
vábbra is Budapest Fõváros Önkormányzatát illeti.

Nem kaptak felkérést a jelentéskészítéssel kapcsolatban.

A BKSZT Kft.-vel példamutató együttmûködés alakult ki. A BKSZT
Kft. szakemberei minden esetben rendelkezésre álltak, beleértve a te-
lephelyi szemléket, bemutatókat és az ismeretek megosztásának egyéb
lehetõségeit.
A MAVÍZ és tagjai számítanak a BKSZT Kft. szakmai tapasztalatai ra, az
üzem építése, üzemeltetése és a kapcsolódó pénzügyi irányítás kérdéseiben.
A MAVÍZ a marketing és PR tevékenységek körében is szeretné to-
vább erõsíteni kapcsolatát a BKSZT Kft.-vel, annak érdekében, hogy
Budapest lakossága még több tájékoztatást kapjon a szennyvíztisztí-
tásról és a csatornahálózat tudatos és fenntartható használatáról. Az
ilyen tájékoztató programokat ki kellene terjeszteni az iskolákra is,
hogy a szennyvíztisztítás az oktatási anyag részét képezze, továbbá a
tanulók a telephely látogatása során nézhetnék meg, amit elméletben
tanultak.
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Iszapszállító vállalkozók 
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3. csoport 

Kisebbségi tulajdonosok 
(Hídépítõ Zrt., COLAS-Alterra Zrt.) 

Szakmai kamarák és 
szervezetek (Magyar Víziközmû
Szövetség /MAVÍZ/, és mások) 

A fentiek közül a MAVÍZ 
kapott felkérést a jelentés 
készítéséhez való hozzá -
járuláshoz; véleményük 
a jobboldali oszlopban 
van összegezve.



A közös munka rendkívül elõnyös az egyetem számára, mert a hallga tók
üzemi környezetben végezhetnek kísérleteket, méréseket, ismer he tik
meg a telep munkáját. A BKSZT Kft. számára az együtt mûködés
szintén gyümölcsözõ, hiszen már három nálunk végzett mérnök kolléga
is állást talált a szennyvíztisztítónál, valamint további, speciális szak-
tudással és helyismerettel bíró hallgatók képzése is folyamatban van.
A tudástranszfer emellett a másik irányba is megvalósul, mert a terep -
gyakorlaton lévõ hallgatók által elért kísérleti eredményeket a BKSZT
Kft. is fel tudja használni.
Az egyes üzemlátogatásokon túl hosszabb távú gyakornoki program
beindításán dolgozunk, amely keretében a hallgatók – pl. nyári gyakor-
latként – huzamosabb idõt, akár hónapokat tölthetnének a BKSZT
Kft.-nél.  Lehetségesnek tartjuk a közös tudományos munkát is, amely
keretében a BKSZT Kft. szakemberei és a BME hallgatói ill. oktatói
közösen publikálhatnák kutatási eredményeiket.

A BKSZT Kft. megjegyzése:
A BKSZT Kft. egyik 2011-es célkitûzése az, hogy több gyakornokot fo-
gadjon a Budapesti Mûszaki Egyetemrõl, akik részt vennének az
üzem optimalizációs programjában és publikálnák az üzem beindítási
idõszakáról szóló kutatásaik eredményét.

A BKSZT Kft. nyitott bármelyik társadalmi szervezettel való kapcso-
latra, azonban erre eddig még nem került sor.
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Budapesti Mûszaki Egyetem

Társadalmi szervezetek

A kompakt elõülepítõ mûtárgy (Sedipac) felsõ szintje
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A teljesítmények áttekintése

A BKSZT Kft. üzemvezetése számos célt szem elõtt tartva dolgozik. Az érdekeltek követelményei-
nek kielégítése érdekében a BKSZT Kft. az alábbi üzemeltetési célokat tûzte ki:

• a tisztított víz mennyiségének maximálása
• a tisztított víz minõségének legmagasabb szinten tartása
• a szennyvíztisztítás energiahatékonyságának maximálása
• a szennyvíztisztítás anyagfelhasználásának és a hulladékok keletkezésének minimalizálása
• az üzemeltetéssel kapcsolatos összes egyéb külsõdleges hatás (zaj, szag) minimalizálása.

Az alábbi fejezetrészekben a fenti célok elérésérõl számolunk be.

Üzemeltetési és környezetvédelmi eredmények

Vízkibocsátás – a tisztított víz mennyisége és minõsége

GRI indikátor kódja: EN21

Bár az üzem csak 2010 februárjában kezdett teljes kapacitással mûködni, a termelési számadatok
(víztisztítási mutatók) azt mutatják, hogy az üzemeltetés már az év elsõ felében tartott próbaüzem
során is egészen zökkenõmentes volt. A májusi és júniusi csúcsértékek az idõjárás szezonalitásából
(heves esõzések) adódtak, azonban a megkerülõ vezetéken kiengedett mennyiség növekedése a fo-
gadott szennyvíz magas lebegõanyag tartalmával is összefüggésben volt (a heves esõzések vize át-
mossa a csatornarendszert és a felkavart üledék a Telepnél magas lebegõanyag terhelés formájában
jelentkezik).
Az 5. táblázatban láthatók a BKSZT Kft. 2010. évi szennyvíztisztítási tevékenységeinek eredmé-
nyei, kördiagrammal kiegészítve.

Vegyszerlefejtõ állomás



5. táblázat Biológiai (teljes körû) tisztítás

A táblázat és a kördiagram mutatja, hogy 2010. augusztus 1-tõl,
azaz a próbaüzemi idõszak végétõl kezdve a belépõ szenny-
víz teljes mennyiségének 95,0%-a a legmagasabb fokú bio-
lógiai tisztításon ment keresztül és tisztítás nélkül nem
kellett szennyvizet a teleprõl kiengedni.
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Biológiai (teljes kör)
tisztítás

Csak részleges tisztítás
(SEDIPAC)

Csak fizikai tisztítás
(rácsszûrés)

Tisztítatlan szennyvíz
(megkerülõ vezetéken)

[m3] [m3] [m3] [m3]

Január 6 058 758    -    354 616    -    

Február 7 080 814    40 890    664 800    -    

Március 8 125 503    7 268    511 895    1 502    

Április 7 727 308    23 099    885 703    6 837    

Május 8 481 835    49 890    1 409 750    143 650    

Június 10 756 486    412 260    904 530    63 226    

Július 7 715 038    6 510    351 890    1 917    

Augusztus 7 998 124    1 260    305 190    -    

Szeptember 8 661 806    31 240    659 430    -    

Október 7 954 315    34 550    173 520    -    

November 7 914 661    73 020    510 370    -    

December 8 576 236    6 010    385 630    -    

Összes 97 050 885    685 997    7 117 324    217 132    

Csak fizikai tisztítás
(rácsszûrés)
6,8%

Biológiai (teljeskörû) tisztítás
92,4%

Tisztítatlan szennyvíz
(megkerülõ vezetéken)
0,2%

Csak részleges 
tisztítás (SEDIPAC)
0,7%
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* 2010. februártól, elõtte egyedi határérték volt érvényben.  

6. táblázat  EN21: Az összes vízkibocsátás minõség és befogadók szerinti bontásban

Vízkibocsátás – a tisztított víz mennyisége és minõsége

Fogadott szennyvíz

mennyisége KOI BOI5 ÖLA NH4-N NO3-N ÖN ÖP
[m3] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Január 5 633 821 427 267 240 34,17 0,21 46,6 5,31

Február 7 198 310 426 258 228 32,78 0,36 44,6 5,20

Március 7 868 654 452 274 229 36,87 0,23 49,2 5,81

Április 7 597 371 441 259 243 34,57 0,27 48,3 5,80

Május 9 596 261 385 215 235 26,57 0,50 37,7 4,84

Június 12 384 870 264 159 175 18,13 0,49 27,9 3,52

Július 8 159 470 359 197 216 25,44 0,15 35,9 5,06

Augusztus 8 356 330 337 189 214 25,00 0,15 34,1 4,83

Szeptember 9 391 120 343 206 189 28,55 0,21 37,3 4,80

Október 8 218 060 414 247 219 32,58 0,17 43,6 5,68

November 8 466 884 399 255 227 31,69 0,21 44,6 5,67

December 8 945 798 357 230 211 29,79 0,18 41,6 5,21

Összes / Átlag 101 816 949 379 226 217 29,2 0,27 40 5

Biológiai tisztításon átesett szennyvíz

mennyisége KOI BOI5 ÖLA NH4-N NO3-N ÖN ÖP
[m3] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Január 6 058 758 78 38 34 4,51 8,78 16,4 2,98

Február 7 080 814 36 10 7 1,79 9,77 13,4 1,17

Március 8 125 503 36 10 6 2,17 9,26 14,0 0,86

Április 7 727 308 45 13 11 1,11 10,51 14,2 1,19

Május 8 481 835 43 12 15 0,95 7,99 10,6 0,85

Június 10 756 486 34 11 8 0,81 6,27 8,3 0,51

Július 7 715 038 31 10 6 0,44 7,25 8,9 0,71

Augusztus 7 998 124 30 10 5 0,42 7,47 9,2 1,09

Szeptember 8 661 806 31 10 5 0,65 7,65 9,5 1,01

Október 7 954 315 31 10 5 0,85 7,86 10,0 1,15

November 7 914 661 31 10 4 0,93 8,43 10,7 1,19

December 8 576 236 35 10 5 1,95 7,62 11,1 0,80

Összes / Átlag 97 050 885 38 12 9 1,3 8,15 11 1

Betartandó határérték* - 125 25 35 5,0 16,94 30 2



Jelmagyarázat:
KOI: Kémiai Oxigén Igény – a vízben lévõ szerves anyagok kémiai oxidációjához szükséges

oxigén mennyisége, O2/liter szennyvíz arányban kifejezve.
BOI5: Biokémiai Oxigén Igény – a vízben lévõ szerves anyagok biológiai oxidációjához 

meghatározott idõ (5 nap) alatt, állandó hõmérsékleten szükséges oxigén mennyisége,
O2/liter szennyvíz arányban kifejezve.

ÖLA: Összes Lebegõanyag – a 0,45 mikron pórusméretû szûrõpapíron fennmaradó szusz -
pendált anyag mennyisége, a szûrt szennyvíz teljes mennyiségéhez viszonyítottan 
és mg/liter arányban kifejezve.

NH4-N: ammónium formájában jelen lévõ nitrogéntartalom, mg/liter arányban kifejezve.
NO3-N: nitrát formájában jelen lévõ nitrogéntartalom, mg/liter arányban kifejezve.
ÖN: összes nitrogéntartalom, mg/liter arányban kifejezve.
ÖP: összes foszfortartalom, mg/liter arányban kifejezve.

A 6. táblázat tanúsága szerint a vízminõség is javult 2010 során. Bár a májusi és júniusi hónap a már
említett okok miatt rendkívülinek számított, az év második felében egyértelmû vízminõség javulás
látható, ami a tisztító rendszer biológiai tisztító sora mûködése stabilizálódásának tudható be.
Az utolsó sorban a betartandó határértékeket is feltüntettük, azaz, azokat a minõségi paramétereket,
amelyeket a biológiailag tisztított víz napi átlagában el kell érnünk. A helyes és összehasonlítható ada-
tok bemutatása és a GRI követelmények betartása érdekében bemutatjuk a tisztítás utolsó lépcsõ-
jében, a biológiai tisztítással elért vízminõséget, illetve a Dunába kibocsátott víz minõségét. 
A kibocsátott és a tisztított víz minõségi és mennyiségi adatai közötti eltérés annak a ténynek tulaj-
donítható, hogy a kibocsátott víz tartalmazhat nem teljes körûen (csak fizikailag, vagy csak a Sedipac
mûtárgyon kezelt) tisztított vizet is, vagy bizonyos mértékig (ahogy a próbaüzem tavaszi hónapjai-
ban is elõfordult) tisztítatlan (megkerülõ vezetékre továbbított) szennyvizet is.
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Dunába kibocsátott víz

mennyisége KOI BOI5 ÖLA NH4-N NO3-N ÖN ÖP

[m3] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l] [mg/l]

Január 6 413 374

Február 7 779 784 65 28 27 3,7 4,81 15,2 1,43

Március 8 646 168 62 26 24 3,8 4,60 15,8 1,14

Április 8 642 947 74 29 32 3,2 5,16 16,6 1,52

Május 10 085 125 107 40 56 3,5 3,91 13,8 1,40

Június 12 136 502 60 24 30 1,7 3,27 9,7 0,73

Július 8 075 355 53 21 23 1,0 3,63 9,9 0,88

Augusztus 8 304 574 47 19 19 0,9 7,26 9,9 1,23

Szeptember 9 352 476 46 19 15 1,4 7,31 10,3 1,13

Október 8 162 385 38 14 10 1,1 7,76 10,3 1,21

November 8 498 051 47 20 17 1,5 8,16 11,4 1,32

December 8 967 876 50 21 21 2,6 7,42 12,0 0,96

Összes / Átlag 105 064 619 56 22 24 2,1 5,31 11,4 1,09
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Fontos megjegyezni, hogy a belépõ, illetve kilépõ oldalon mért vízmennyiségek nem szükségszerûen
egyeznek, a következõ okok miatt: (1) a számlázás alapját képezõ belépõ szennyvíz mennyiségét
korszerû elektromágneses átfolyásmérõkkel mérik; (2) a telephelyen felfogott csapadékvíz is beke-
rül a rendszerbe és – a tisztítást követõen – ezt is ki kell engedni; (3) a próbaüzem megkezdése ide-
jén a kilépési pont mérõmûszerei nem mind voltak kalibrálva.
A bemutatott számadatok a BKSZT Kft. saját laboratóriuma által naponta elvégzett mérésekbõl
származnak, azonban egy független akkreditált laboratórium is végez ellenõrzõ méréseket.
A 4. ábrán látható diagramok érzékeltetik, hogy a víz minõsége megfelel a jogszabályi elõírásoknak
(azaz a betartandó határértékeknek). A kék görbe mutatja a Dunába kibocsátott víz minõségét, a zöld
görbe pedig a biológiailag tisztított szennyvíz minõségi paramétereit.
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4. ábra A tisztított szennyvíz minõsége az elõírt határértékek függvényében

megjegyzések: A belépõ szennyvíz szennyezettségi paraméterei olyan magas értékûek voltak, hogy a kiolvashatóság ko-
molyabb torzítása nélkül nem fértek volna bele a diagramba. 2010 januárjában a Dunába ténylegesen 
beengedett víz minõségét még nem mérték, ezek az adatok csak februártól kezdve állnak rendelkezésre. 

Néhány adatot szerepeltettünk a táblázatban maximális értékekként (pl. BOI5≤ 10). Ilyen esetekben a 
diagramok a felsõ határértékeket (10) mutatják.
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Biológiai (teljes körû) tisztítás Csak részleges tisztítás (SEDIPAC) Csak fizikai tisztítás (rácsszûrés) Tisztítatlan szennyvíz (megkerülõ vezetéken)
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  ]3

Egy 2011-re kitûzött célként a biológiailag tisztított szennyvíz teljes arányának 95%-ot kell elérnie,
miközben teljesen meg kell szûnnie a megkerülõ vezetéken eddig tisztítatlanul kiengedett mennyiség-
nek, azaz, a jelenlegi 0,22%-ról 0%-ra kellene csökkennie. Ez utóbbi célkitûzést (azaz, hogy ne kell-
jen igénybe venni a fõ megkerülõ vezetéket) a BKSZT Kft. a telep 2010. augusztus 1-én történt
átvételétõl kezdve teljesítette.
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Input – output mérleg

Input - output mérleg

belépõ szennyvíz mennyiség

101 816 949 m3

nyersanyag felhasználás

3 602 551 kg vegyszer

vízfogyasztás

ivóvíz                              119 782 m3

ipari víz                      11 290 552 m3

öntözés                             32 301 m3

energiafogyasztás

vásárolt biogázból összesen

áram 20 GWh 17,5 GWh 37,5 GWh

hõenergia 31 TJ 74 TJ 105 TJ

összesen 103 TJ 137 TJ 240 TJ

% 42,9% 57,1% 100%

minõségi
mutató

mértékegység fogadott 
szennyvíz

KOI [mg/l] 378,6

BOI5 [mg/l] 226,3

ÖLA [mg/l] 216,8

NH4-N [mg/l] 29,2

NO3-N [mg/l] 0,3

ÖN [mg/l] 40,4

ÖP [mg/l] 5,1

megjegyzések: (1) a vásárolt hõenergia a vásárolt földgázzal 
fûtött kazánokban elõállított hõenergiát jelenti; 

(2) a vásárolt dizelolaj elégetésével termelt elektromos
áram mindössze 0,0048 GWh, ezért nem 
mutatjuk ki külön soron)

megjegyzés: bár a vonatkozó engedélyek szerint 
a betartandó határértéket csak a 
biológiailag tisztított szennyvíznél kell 
elérni, azonban azt már a Dunába 
engedett víz is teljesíti.
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tisztított víz elõállítása

97 050 885 m3 (92,4%) teljes körûen tisztított

685 997 m3 (0,7%) csak részlegesen tisztított

7 117 324 m3 (6,8%)            csak elõtisztított

217 132 m3 (0,2%)                        tisztítatlan

✓ A víz minõsége 2010-ben megfelelt 
az elõírásoknak 
(a részleteket lásd az oldal alján lévõ táblázatban)

biológiai tisztítás
után

kibocsátás 
a Dunába

betartandó 
határérték

37,5 56,0 125

12,2 22,5 25

8,7 23,8 35

1,3 2,1 5

8,1 5,3 16,94

11,1 11,4 30

1,1 1,1 2

hulladék termelés

55 098 t nem veszélyes hulladék  

1 144 t veszélyes hulladék 

károsanyag kibocsátás

✓      az NOx, CO, SO2, NMCH értékek 
minden kibocsátási pontban megfele-
nek az elõírásnak

üvegház hatású gáz kibocsátás 
16 412 t   CO2e

elkerült üvegház hatású gáz kibocsátás   
10 537 t   CO2e

zaj határértékek betartása

✓      a mért értékek minden kibocsátási 
pontban megfelelnek az elõírásnak  

szagértékek betartása

!!! megfelel a rendelkezéseknek, azonban 
a telephely határánál mért szag emberi 
érzékszervvel már érzékelhetõ
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Anyagfelhasználás

GRI indikátor kódja: EN1-mod

A 7. táblázatban foglaltuk össze a szennyvíztisztítási technológiákhoz felhasznált anyagokat, de ki-
hagytuk a technológiai mûveletekhez közvetlenül nem tartozó egyéb tevékenységek anyagszükség-
letét. Az egyéb anyagokat (tüzelõanyagok, kenõanyagok és karbantartási anyagok) szintén kihagytuk
a felsorolásból, csak a technológiai folyamatok során felhasznált vegyi anyagokat vettük figyelembe.

7. táblázat A szennyvíztisztítási technológiákhoz felhasznált anyagok

Anyagfelhasználás

Vegyszer megnevezés Mértékegység Mennyiség

NaOCl (BO) kg -    

H3PO4 (F1) kg 475    

KOH kg 975    

H2SO4 15% kg 2 000    

H2SO4 94-96% kg 3 465    

NaCl kg 6 030    

Habzásgátló kg 10 185    

Polielektrolit (víztelenítõ asztal) kg 62 987    

NaOCl (F2) kg 110 658    

NaOH (F2) kg 129 245    

Polielektrolit (víztelenítés) kg 155 542    

FeCl3 (F2) kg 536 775    

FeCl3 (B0) kg 2 584 214    

Összesen kg 3 602 551    

- 

500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

NaOCl (BO)

H3PO4 (F1)

KOH

H2SO4  15%

H2SO4 94-96%

NaCl

Habzásgátló

Polielektrolit 

NaOCl (F2)

NaOH (F2)

Polielektrolit 

FeCl3  (F2)

FeCl3  (BO)



A fenti anyagoknak a technológiában betöltött szerepéhez szükséges némi magyarázat:
• FeCl3 (vas-III-klorid) használatos:

- a biológiai tisztító sorokon a foszfátok vas-foszfátként történõ kicsapatásához
- az iszapkezelõ soron: a rothasztó tartályokban a biogáz szulfid tartalmának csökkentéséhez,

és a rothasztottiszap-tartályban, vagy a centrifugák adagoló szivattyúi után a P – PO4 kicsa-
patásához és a kolloidok víztelenítés elõtti koagulálásához

• NaOH, H2SO4 és NaOCl használatos a kémiai szagtalanítás kezelés során. NaOCl a szennyvíz -
kezelési soron is használható, a fonalasbaktériumok felszaporodása esetén, vagy ha a tisztított
szennyvizet fertõtleníteni szükséges a Dunába való kibocsátás elõtt (erre 2010-ben nem volt szükség)

• Polielektrolitok két fontosabb technológiai folyamathoz használatosak: a biológiai fölösiszap víz-
telenítõ asztalokon végzett besûrítése során és a rothasztott iszap centrifugálással végzett vízte-
le nítésekor. A polielektrolit mindkét esetben a flokkulálószer szerepét tölti be.

• NaCl (só) a vízlágyításhoz szükséges (kémiai szagtalanítás)
• KOH használatos zsírok feloldására egyes berendezésekben
• Habzásgátló használatos a centrifugálás során az iszapból eltávolított víz felhabzásának megelõ-

zésére a centrifugák csurgalékvíz csatornájában.

A felsorolt anyagok közül csak a FeCl3 vaskloridról ismert, hogy újrahasznosítási folyamat terméke
(ez az anyag elsõsorban elektronikus hulladékok bontása során keletkezik), azonban származási
igazolások híján nem lehet meghatározni az újrahasznosított anyag részarányát.

Anyagfelhasználás 43

Mivel a technológiai anyagfelhasználás szigorúan a technológiával kapcsolatos, a fenti felhasználások
növekedését jósoljuk, a szennyvíztisztítás szintjének emelésére tett erõfeszítéseink fényében.

Finomrácsok
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Hulladékok elhelyezése/ártalmatlanítása

GRI indikátor kódjai: EN22, EN24

Mivel a fenti hulladékok zöme a szennyvíztisztítás során keletkezik, a hulladékok keletkezésének
csökkentése aligha valósítható meg a technológia megváltoztatása nélkül. Mivel a telep új, és a leg-
jobb rendelkezésre álló technológia alkalmazásával épült meg, elsõsorban az újrahasznosítási arány
javítására koncentrálunk. Valamennyi hulladék-anyag kezelése külsõ, belföldi helyeken történik (az
iszapot kivéve, amelynél a kezelés elsõ lépcsõjét a telephelyen belül végzett anaerob rothasztás és a
metán kinyerése jelenti).
A 8. táblázatban és az annak megfelelõ diagramon szerepel a BKSZT Kft. 2010 évi tevékenysége
során keletkezett összes hulladék. 

Hulladékok elhelyezése/ártalmatlanítása

NEM-VESZÉLYES HULLADÉKOK M.e.
Begyûjtött 
mennyiség Elhelyezés / újrahasznosítás módja

Fa kg 250    Átalakítás további feldolgozási folyamatokhoz (R12 –> R1-R11)

Mûanyag kg 480    Átalakítás további feldolgozási folyamatokhoz (R12 –> R1-R11)

Hullámpapír kg 1 180    Átalakítás további feldolgozási folyamatokhoz (R12 –> R1-R11)

Háztartási (kommunális) hulladék kg 18 282    Elhelyezés kommunális hulladéklerakóban (D1)

Rácsszemét
kg 750 120    

A nem-oldható szerves tartalom újrahasznosítása (R3), 
vagy elhelyezése mûszakilag védett lerakóban (D5)

Homok
kg 2 158 535    

A nem-oldható szerves tartalom újrahasznosítása (R3), 
vagy elhelyezése mûszakilag védett lerakóban (D5)

Iszap kg 52 169 469    A nem-oldható szerves tartalom újrahasznosítása (R3)

Összesen kg 55 098 316    

VESZÉLYES HULLADÉKOK M.e.
Begyûjtött 
mennyiség Elhelyezés / újrahasznosítás módja

Olajos göngyöleg kg 43    
Tárolás további feldolgozásig (D15 –> D1-D14), 
vagy fizikai/kémiai különválasztás és kezelés (P0208)

Megmaradt vegyszerek kg 52    Tárolás további feldolgozásig (D15 –> D1-D14), vagy

Olajos törlõrongyok kg 107    
Tárolás további feldolgozásig (D15 –> D1-D14), 
vagy fizikai/kémiai különválasztás és kezelés (P0208)

Olaj hulladékok kg 161    Összegyûjtés (B)

Szennyezett egyéni védõeszköz kg 188    Összegyûjtés (B)

Labor folyadékok kg 946    Tárolás további feldolgozásig (D15 –> D1-D14)

Zsír - uszadék kg 1 143 260    A nem-oldható szerves tartalom újrahasznosítása (R3)

Összesen kg 1 144 757    



8. táblázat A szennyvíztisztítás során keletkezõ hulladékok

megjegyzés: a zárójelben feltüntetett hulladékkezelési kódok a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII. 
törvény 3. és 4. mellékletében, valamint a 168/2003. (IX.18.) Korm. rendeletben megadottaknak 
felelnek meg.

Jelenleg a nem-veszélyes hulladékok 99,97%-a (55,08 millió kg) és a veszélyes hulladékok 100%-a
(1,145 millió kg) kerül átalakításra, vagy további feldolgozásra. Mivel az összes keletkezett hulladék
92,8%-a van összefüggésben a szennyvíziszappal, a fenntarthatóság szempontjából létfontosságú,
hogy megtörténjen az iszap megfelelõ feldolgozása és újrahasznosítása.
Valamennyi hulladékszállítás belföldön történik, a hulladékok elhelyezésére illetve további feldol-
gozására Magyarországon kerül sor.
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Háztartási 
(kommunális) 
hulladék
0,033%

Iszap
94,684%

Zsír - uszadék
99,869%

Labor folyadékok
0,083%

Olajos göngyöleg
0,004%

Megmaradt 
vegyszerek
0,005%

Olajos 
törlõrongyok
0,009%

Szennyezett 
egyéni védõeszköz
0,016%

Olaj 
hulladékok
0,014%

Hullámpapír
0,002%

Fa
0,000% Mûanyag

0,001%
Rácsszemét
1,361%

Homok
3,918%

Célunk a jövõben szoros kapcsolatot kiépíteni az iszapot elszállító szolgáltatóval, hogy teljes 
bizonyosságot szerezhessünk melléktermékünk fenntartható kezelésérõl. 

Utóülepítõ kotróhíd
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Vízforrások
GRI indikátor kódjai: EN8, EN9, EN10

A BKSZT Kft. három forrásból szerzi be a tevékenységeihez szükséges vizet:
• Ivóvizet használ az iszapnak a különféle polielektrolitok 

használatával végzett víztelenítési/sûrítési technológiájában, az iszap víztelenítése céljából.
Ugyanakkor ivó vizet használ kommunális célokra is (zuhany, ivóvíz, stb.)

• Minden más helyen ipari minõségû vizet (tisztított szennyvizet) használ a termelési folyamatban
• A BKSZT Kft. területén található növényeket öntözõ kutakból nyert vízzel öntözik.

A vízhasználat megoszlása a  9. táblázatban és a hozzá kapcsolódó ábrán látható.

*A július-augusztus-szeptember havi ivóvíz fogyasztás adata (26.234 m3)
becsült szám, mérõmûszer hibája miatti adathiány következtében

9. táblázat EN8: Összes vízkivétel források szerinti bontásban

Vízforrások

Hálózatból vételezett 
ivóvíz

Ipari víz (a tisztítási folyamatból
származó tisztított víz)

Kutakból származó talajvíz 
öntözéshez

[m3] [m3] [m3]

Január 5 355    787 375    237    

Február 7 450    782 906    4    

Március 9 907    909 481    39    

Április 10 699  872 256    1 284    

Május 10 230    955 745    2 302    

Június 10 581    974 110    1 517    

Július
26 234

1 004 954    14 569    

Augusztus 1 017 227    10 729    

Szeptember 973 756    936    

Október 12 228    1 014 428    646    

November 12 605    981 914    37    

December 14 493    1 016 400    1    

Összes 119 782    11 290 552    32 301    

*

Ipari víz 
(a tisztítási folyamatból
származó tisztított víz)
98,7%

Hálózatból vételezett
ivóvíz
1,0%

Kutakból kivett 
talajvíz öntözéshez
0,4%



A víznyerõ kutakból júliusban és augusztusban kiemelt vízmennyiség kiugró nagysága egy eltört és
emiatt szivárgó vízcsõ hibája miatt alakult ki. A problémát még augusztusban megoldottuk.
2010-ben az átlagos ivóvíz fogyasztás 328,2 m3/nap volt, ami Budapest napi vízfogyasztása 0,0674%-
ának felel meg (amely 2009-ben átlagosan 486.939,7 m3/nap volt). Ez messze alacsonyabb annál az
5%-os határértéknél, amely felett a vonatkozó vízforrások a GRI EN9-es követelménye szerint je-
lentõsen érintetteknek minõsülnek.
Mivel a telep a technológiai vizet a tisztítási technológiából nyeri, az öntözés pedig talajvízzel tör-
ténik, amely visszaszivárog a talajba, ezért mindkét forrást újrahasznosított víznek tekintjük. Ezzel
a víz újrahasznosítási aránya 98,95%-ra emelkedik (11.322.853 m3 2010-ben).
Az itt bemutatott vízforrások mellett a víztelenítõ (talajvízszint süllyesztõ) kutak is a létesítmény
szolgálatában állnak és védik azt a magas talajvízszinttõl. Az e kutakból kiszivattyúzott víz a folyóparti
talajrétegeken keresztül szivárog be a Dunából, majd miután a kutakban összegyûlt a víz, a telep azt
visszaszivattyúzza a Dunába. Emiatt az így keringõ vizet nem vettük figyelembe a vízfogyasztásnál.
A BKSZT Kft. talajvízfigyelõ kutakat is mûködtet a telephelyen belül. Ezekbõl vízmintákat vesznek
a tisztító rendszerben esetleg keletkezett elfolyás, vagy szivárgás megállapítására. A környezetvé-
delmi hatóság követelményének megfelelõen az összes többi kútnál is évente egyszer mintát kell
venni és meghatározni a víz kémiai és biológiai paramétereit.

Vízforrások 47

Vízfogyasztásunk döntõ többsége a technológiától függõ, és tekintettel az alkalmazott technológia kor-
szerûségére, véleményünk szerint a fogyasztás további csökkentésére csak nagyon kicsi lehetõség van.
2011-ben tervezzük „ivóvíztanulmány” elkészítését, amelynek során részletes ismereteket kívánunk
szerezni a telep ivóvíz-felhasználásáról fogyasztástípusonként, és felderítjük, hogy e természeti erõfor-
rás fogyasztásánál milyen módon tudnánk takarékoskodni.

Biogáz tartályok
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Energia-felhasználás

GRI indikátor kódjai: EN3, EN4-mod, EN5

A szennyvíztisztítás technológiája és a kapcsolódó tevékenységek úgy hõenergia, mint villamos energia
felhasználását teszi szükségessé. Hõenergiát használunk a rothasztó mûtárgyak fûtéséhez, az iszap
pasztörizálásához és az épületek fûtéséhez. Villamos energiát használunk a szennyvíztisztító be-
rendezések (turbókompresszorok, centrifugák, ventillátorok, szivattyúk, stb.) meghajtásához, valamint
más eszközök (világítótestek, számítógépek, stb.) áramellátásához.
A szennyvíztisztítás rendkívül energiaigényes folyamat, s ezért nagyon fontos, hogy a lehetõ legtöbb
energiát a létesítményen belül lehessen elõállítani az iszap bonyolult fermentációs folyamata (rot-
hasz tás) segítségével, a biogáz kinyerése és energiatermelés céljából történõ elégetése eredményeként.

A BKSZT Kft. különbözõ forrásokból elégíti ki energiaigényét:
• vásárolt földgázzal fûti a három fûtõkazánt
• villamos áramot az országos hálózatból vételez
• biogázt használ hõ- és villamos energia elõállítására a három gázmotorral
• vásárolt Dízel olajjal termel áramot az országos hálózati ellátás esetleges kimaradása idején (ilyen

esetben a gázmotorok sem mûködtethetõk).

A következõ számadatok bemutatják a BKSZT Kft. energiatermelési és felhasználási szerkezetét. A
tüzelõanyagok az elsõdleges energiahordozók, amelyeket a BKSZT Kft. alakít át energiává, míg a
másodlagos forrásokat a BKSZT Kft. saját maga állítja elõ, vagy szerzi be külsõ forrásból.

A primer energiaforrások eloszlása és felhasználása az 5. ábrán és táblázatban (48. oldal) látható.
A táblázatból látható, hogy a februári, teljes kapacitással történt beindulást követõen a primer ener-
giafelhasználás zömét a biogáz elégetésével oldották meg és csak a hidegebb téli hónapok (október
– december) során nyert a földgáz jelentõs, de még mindig csak kiegészítõ fontosságot a BKSZT Kft.
primer energiaellátási portfoliójában. Dízel olajat csak szükséghelyzetben használnak és még az
egészen csekély fogyasztás is annak tudható be, hogy minden hónapban kötelezõ rövid idõre bein-
dítani a dízel-áramfejlesztõt, biztosítandó a folyamatos tartalék áramforrást a biogázra és hálózati
áramellátásra alapozott rendszerek esetleges leállása esetére. A fenti számok még nem mutatják, de
fontos megjegyezni, hogy a HV turbókompresszorok hulladék hõjét is felhasználják az épületek
fûtésére.

Energia-felhasználás 49

Biogáz tartály és a biogáz fáklya teszt közben
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5. ábra A primer energiaforrások eloszlása és felhasználása

A fenti táblázat azonban csak az energiamérleg primer oldalát mutatja be és nem tartalmazza a vá-
sárolt áramot. A BKSZT Kft. energiafelhasználásáról teljes képet adva, a 10. táblázat és a hozzá tar-
tozó diagram bemutatja a másodlagos energiaforrások típusait, felhasználását és eredetüket is.

Energia-felhasználás

Földgáz Dízel olaj Iszapból származó 
biogáz

Összes elsõdleges 
energiafogyasztás

[TJ] [TJ] [TJ] [TJ]

Január 9,16 0,009    8,18    17,34

Február 5,81 0,004 13,00 18,81

Március 4,84 0,002    17,32    22,17

Április 2,79 0,005 17,16    19,96

Május 1,39 0,008 15,69 17,09

Június 0,68 0,004 13,26    13,94

Július 0,39 0,004    15,17    15,57

Augusztus 0,12 0,002 13,65    13,77

Szeptember 0,17 0,013 15,46 15,64

Október 1,03 0,003   16,28    17,31

November 2,41 0,003   16,50    18,91

December 5,61 0,001   17,88 23,49

Összes 34,41 0,06 179,55 214,02

Fûtõolaj
0%

Földgáz
16%

Iszapból származó biogáz
84%

földgáz iszapból nyert 
biogáz

gázmotorok által
termelt hõ és áram

gázkazánokban 
elõállított hõ

Dízel-áram-
fejlesztõvel 
elõállított áram

Dízel olaj

vásárolt áram

Másodlagos energiaforrások

Vásárolt energiaforrások Saját termelés



10. táblázat EN4: Közvetett energia-felhasználás

A számok alapján látható, hogy a szennyvíztisztítás teljes energiaigényének több mint a felét (ide-
értve a termelési és kommunális célú áramtermelést és az irodaépületek hõfogyasztását is) a szenny-
víz szervesanyag tartalmának felhasználásával a telepen belül elõállított energia fedezte. Ez a telep
teljes energiaigényéhez viszonyítottan lenyûgözõ, 57,1%-os arányt mutat a biogázalapú energia ja-
vára, ami egyben a teljes energiafelhasználáson, illetve a vásárolt energia felhasználásán belül a be-
fogadott szennyvíz minden köbméterére 2,35 MJ/m3, illetve 1,01 MJ/m3 fajlagos energiafogyasztást
tett lehetõvé.

Energia-felhasználás 51

Áram Hõ Összes 
energia

fogyasztás
Biogáz alapú 

hõ
Biogáz alapú 

áram

Összes 
biogáz

alapú energiaVásárolt Dízel olajból Biogázból Földgázból Biogázból

(GWh) (GWh) (GWh) (TJ) (TJ) (TJ) (%) (%) (%)

Január 2,0023 0,00051 0,74164 8,21100 3,36986 21,4607 29,10% 27,02% 28,14%

Február 1,6287 0,00020 1,20522 5,21241 5,35972 20,7750 50,70% 42,53% 46,68%

Március 1,6879 0,00012 1,66403 4,34475 7,14004 23,5523 62,17% 49,64% 55,75%

Április 1,4698 0,00026 1,67333 2,50294 7,07382 20,8928 73,86% 53,23% 62,69%

Május 1,5676 0,00043 1,57383 1,24419 6,46828 19,0231 83,87% 50,09% 63,79%

Június 1,8353 0,00024 1,38644 0,60747 5,46537 17,6720 90,00% 43,03% 59,17%

Július 1,8287 0,00022 1,50498 0,35392 6,25396 18,6100 94,64% 45,14% 62,72%

Augusztus 1,9685 0,00011 1,29534 0,10442 5,62838 17,4832 98,18% 39,69% 58,87%

Szeptember 1,7252 0,00072 1,48655 0,15188 6,37224 18,0890 97,67% 46,27% 64,81%

Október 1,5385 0,00016 1,58265 0,92498 6,71179 18,8735 87,89% 50,70% 65,75%

November 1,4087 0,00017 1,62896 2,17321 6,80002 19,9095 75,78% 53,62% 63,61%

December 1,3204 0,00006 1,72243 5,04939 7,37006 23,3739 59,34% 56,60% 58,06%

Összes / Átlag 19,9817 0,0032 17,4654 30,8806 74,0135 239,7150 70,56% 46,64% 57,10%

Villamosenergia-felhasználás
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11. táblázat EN5: Az energiatakarékossági és az energiahatékonysági intézkedések révén megtakarított energia mennyisége

megjegyzés: az alapeset szerinti összes biogáz-alapú hõ az összes hõigény és a lehetséges hõtermelés minimum értékét jelenti.

Az energiatakarékossági és hatásfok javítási mutatóknak köszönhetõ energia megtakarítást a bio-
gázalapú áramtermelést számításba véve kell kiszámítani. Ha nem helyezték volna üzembe a gáz-
motorokat, akkor a biogázból elõállított energiát külsõ forrásokból kellett volna beszerezni. 
(Feltételezett, hogy a biogázt egyelõre csak a kazánok fûtésére lehetne felhasználni5.) 

5 A „csak kazán” alapesethez tartozó feltételezés azon a tényen alapszik, hogy a szennyvíztisztító megvalósítására
vonatkozó tender kizárólag a hõvisszanyerésre vonatkozó elképzelést tartalmazta, de nem írta elõ gázmotorok te-
lepítését, amely a kivitelezõ Konzorcium döntése alapján valósult meg.

Energia-felhasználás

FELTÉTELEZÉSEK Az üzem összes hõenergia-igénye 104,89 TJ

Az üzem összes villamosenergia-igénye 37,45 GWh = 134,81 TJ

Összes energiaigény (csak ellenõrzés céljából) 239,70 TJ

ALAPESET Biogázra alapozott

Gázmotor nincs;  

biogázzal mûködõ 

kazánok;

szükség esetén

kiegészító

földgáz-felhasználás;

vásárolt

villamos energia

A biogáz 90% hatékonyságú kazánokban való felhasználásával termelhetõ hõenergia 161,60 TJ

Összes biogáz-alapú hõenergia 104,89 TJ

Vásárolt

Földgázból termelt hõenergia (összes hõenergia-igény - biogáz-alapú hõenergia -TJ

Vásárolt villamos energia 37,45 GWh = 134,81 TJ

Összes vásárolt energia 134,81 TJ

Összes energiaigény (csak ellenõrzés céljából) 239,70 TJ

PROJEKT SZERINTI
ESET

Biogázra alapozott

Gázmotorok hõ- 

és villamos energiával;

kiegészítõ földgáz-

felhasználás;

szükség esetén 

vásárolt villamos 

energia

Hõenergia-termelés biogázból gázmotorokban 74,01 TJ

Villamosenergia-termelés biogázból gázmotorokban 17,47 GWh = 62,88 TJ

Összes biogáz-alapú energia 136,89 TJ

Vásárolt

Hõenergia-termelés földgázból kazánokban 30,88 TJ

Vásárolt villamosenergia 19,98 GWh = 71,93 TJ

Összes vásárolt energia 102,81 TJ

Összes energiaigény (csak ellenõrzés céljából) 239,70 TJ

ENERGIAIGÉNY-CSÖKKENÉS

Az alapeset szerinti 

és a projekt szerinti 

energiamérleg 

közötti különbség

Földgázra alapozott hõenergia-felhasználás változása az alapesethez képest 30,88 TJ

Vásárolt villamosenergia-felhasználás változása az alapesethez képest -17,47 GWh = -62,88 TJ

A vásárolt energia összes változása -31,99 TJ



Szakirodalmi adatok6 szerint a fogadott szennyvíz minden köbméterére 0,45 – 0,75 kWh/m3 fajla-
gos áramfelhasználás jut. Ez az arány 2010-ben nettó7 0,20 kWh/m3 volt a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telepen. 

6 www.veab.mta.hu/upload/file/BanyaiZs.pdf
7 A nettó kifejezés a vásárolt villamos energia felhasználásával számított áramfelhasználást jelenti. 

Ha beszámítjuk a (rothasztott iszapból nyert) biogáz alapú áramot is, akkor 0,37 kWh/m3 adódik.

Az energiafogyasztást a biológiai kezelõ medencék levegõztetõ rendszerének finomabb beállításával 
tovább lehet csökkenteni. A BKSZT Kft. kísérleteket fog folytatni arra nézve, hogy az oxigén-
tartalom alapján vezérelt szellõztetés jelentõsen csökkentené-e a légbefúvók áramfogyasztását.
2011-ben a Társaság ki fogja értékelni a 2010. november-decemberben elvégzett energia-audit 
megállapításait, majd az értékelés alapján végrehajtja energia-optimalizálási programját.

Technológia légvezeték a biológiai mûtárgy tetején
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Emisszió

GRI indikátor kódjai: EN16, EN18, EN20

A környezetvédelmi engedély és a vonatkozó jogszabály kötelezi a BKSZT Kft.-t arra, hogy a pont-
forrásoknál mérje az emisszió különbözõ típusait: 3 pontforrás (P1, P2, P3) tartozik a biogáz tüze-
lésû kazánokhoz és 3 pontforrás (P4, P5, P6) a földgáztüzelésû gázmotorokhoz. A P7 pontforrás a
levegõtisztítás kilépõ kéményéhez tartozik. Az elvégzett mérések eredményeit a „Szaghatás” címû
fejezetrészben ismertetjük.

12. táblázat EN20: NOx, SOx, és más jelentõs légszennyezõ anyagok kibocsátása típus és tömeg szerinti bontásban

A vészhelyzeti dízel-áramfejlesztõ is emissziós pontforrást képez (P8), azonban esetünkben nem
kötelezõ a mintavétel és elemzés, mivel normál üzemeltetési idõszakban nem mûködik. A P7-es
pontforrás esetén a hidrogén-szulfid (H2S) és a merkaptán-vegyületek mérésére is sor került. A mé-
rési eredmények szerint a H2S esetén az érték <0,01 mg/m3, a merkaptánoknál pedig <0,001 mg/m3,
azaz mindkettõ az akkreditált laboratórium mérõmûszerének érzékelési határa alatt maradt.
Az emissziót a tüzelõanyagok (biogáz, földgáz, fûtõolaj) elégetése okozza, és szintjét mindenkor a
hatóságilag elõírt érték alatt kell tartani.
A 12. táblázat és a 6. ábra diagramjai mutatják be, hogy a BKSZT Kft. hogyan tett eleget ezeknek a
követelményeknek a 2010. évi kötelezõ mérések idején.

Emisszió

P1 P2 P3

mértékegység gázkazán 1 gázkazán 2 gázkazán 3 határérték

NOx mg/m3 38,5 51,3 46,2 350

CO mg/m3 25,7 42 20 100

SO2 mg/m3 32,6 34,3 32,7 35

nem-metán jellegû széndhidrogén-tartalom (NMCH) mg/m3 Földgázra nem vonatkozik

P4 P5 P6

mértékegység gázmotor 1 gázmotor 2 gázmotor 3 határérték

NOx mg/m3 434,4    410,2    445,4    600

CO mg/m3 339,0    349,0    356,9    700

SO2 mg/m3 221,6    239,1    220,5    500

nem-metán jellegû széndhidrogén-tartalom (NMCH) mg/m3 28,6 23,6    29,7 150
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NOx  emisszió szemben a betartandó 
határértékkel
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SO2 emisszió szemben a betartandó 
határértékkel
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NMCH emisszió szemben a 
betartandó határértékkel
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6. ábra Emisszió

megjegyzés: mindazon pontforrásokat és emisszió 
típusokat felsoroltuk, amelyekre 
nézve jogszabály, vagy környezet-
védelmi engedély értelmében kötelezõ
méréseket végezni.
A POP, VOP és a szilárd, 
nem-toxikus por esetében zéró érték 
volt mérhetõ (ez nem alkalmazható 
a biogázra és a földgázra).
Az összes nem-metán jellegû szénhidrogén
tartalom (NMCH) csak a biogázra 
vonatkoztatható.



Napjainkban, a klímaváltozás idõ szakában, az „üvegházhatást” kiváltó gázok (GHG – greenhouse
gases) emissziója az egyik legsürgetõbb fenntarthatósági probléma, s ezért a BKSZT Kft.-nek is erõ -
fe szí téseket kell tennie a GHG emisszió forrásainak és mennyiségeinek megállapítása és értékeinek
kiszámítása, valamint a további lehetséges káreny hítési célok meghatározása érdekében.
A szennyvíztisztítás során mérhetõ mennyiségû GHG kibocsátására kerül sor a berendezések ener-
giafelhasználása következtében. A nemzetközi tudományos közösségben is vannak olyan kutatások,
amelyek feltérképezik az üzemben a szennyezõanyagok biológiai elbomlása során esetleg keletkezõ
kibocsátásokat, ezek azonban egyrészrõl nem mérhetõk, másrészrõl a természetet utánzó biológiai
folyamatokat alkalmazó technológia következtében ezek a kibocsátások nem haladják meg a tisztí-
tatlan szennyvizet feltételezõ alapeseti emissziós értékeket.
Az égési folyamatok emissziója a villamos áram felhasználásából, valamint a földgáz és fûtõolaj elé-
getésébõl származik. Biológiai eredeténél fogva a biogáz semleges hatásúnak számít a GHG gázok
kibocsátása tekintetében, továbbá a biogáz elégetése (ami a gáz kb. 60%-os metán-tartalma elégetését
jelenti) csökkenti a GHG gázok emisszióját, mert a metánt széndioxiddá alakítja át. (Az IPCC ku-
tatásai azt mutatják, hogy a metán klímamelegítõ képessége 21-szeresen haladja meg a széndioxidét.)
Az égési folyamatok emissziója mellett léteznek, bár kisebb mennyiségben, indirekt emissziós for-
rások is. Ezek közé soroljuk az iszap közúti szállítása során keletkezõ emissziót (az iszap az összes
hulladék-képzõdés több mint 90%-át képviseli /leírását lásd korábban/).

56 Emisszió

A kémiai szagtalanító mûtárgy vegyszerszivattyúi



13. táblázat EN16: A közvetlen és közvetett módon 

kibocsátott üvegház-hatású gázok tömege

A 13. táblázat és a hozzá tartozó grafikon bemutatja, hogy
a BKSZT Kft. összes GHG emissziója hogyan függ össze
a különféle emissziós forrásokkal, beleértve az összes köz-
vetlen (telephelyi) és a fontosabb közvetett (telephelyen
kívüli) kibocsátást.
A GHG emisszió eddig elért csökkentésének fényében érde-
mes kiemelni az üzem egyedi kialakítását, ami lehetõvé teszi
energiahatékony folyamatok végzését, és ez által a GHG
gázok emissziójának elkerülését.
A GHG emisszió megtakarításának számításához össze
kell hasonlítani a telep jelenlegi kialakítását a jogszabály-
ban elõírt minimális követelményekkel. A minimális követelményeket kielégítõ alapvál tozat is rot-
hasztaná az iszapot és felhasználná a biogázt, de az égetést hõtermelõ kazánokban végezné és a
hiányzó áramot az országos hálózatról vételezné. A megtermelt biogáz el nem égetett részét fáklyán
égetnék el a metánemisszió megelõzése érdekében. Más szavakkal kifejezve, az alapváltozati kivitel
abban különbözne a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kialakításától, hogy nem rendel-
kezne gázmotorokkal. (A BKSZT Kft. kazánjai is képesek biogáz elégetésére, de a gázmotoros fel-
használás következtében ezt a képességet nem kell kihasználni.)
A kialakítás/elrendezés változtatásával elért emissziócsökkentés és az elméletileg feltételezett alap-
vál tozati kivitel összehasonlításának eredményeit a 14. táblázat és a hozzá tartozó grafikon érzékelteti.
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Közvetlen emissziós források Közvetett emissziós források 

Földgáz Dízel olaj Biogáz Vásárolt áram 

Iszapszállítás
üzemanyag 
fogyasztása 

Összes CO2

emisszió 

(t CO2) (t CO2) (t CO2) (t CO2) (t CO2) (t CO2)

Január 513,9    0,7    -    1 429,2    7,03    1 951    

Február 325,9    0,3    -    1 162,6    14,59    1 503    

Március 271,7    0,2    -    1 204,8    20,36    1 497    

Április 156,7    0,3    -    1 049,1    20,26    1 226    

Május 78,0    0,6    -    1 118,9    19,42    1 217    

Június 38,2    0,3    -    1 310,0    20,36    1 369    

Július 22,1    0,3    -    1 305,3    19,63    1 347    

Augusztus 6,5    0,2    -    1 405,1    18,47    1 430    

Szeptember 9,5    1,0    -    1 231,4    20,88    1 263    

Október 57,7    0,2    -    1 098,2    17,00    1 173    

November 135,5    0,2    -    1 005,6    18,58    1 160    

December 314,7    0,1    -    942,5    17,95    1 275    

Összes 1 930,3    4,3    -    14 262,9    214,5    16 412    

Vásárolt áram
87%

Földgáz
12%

Biogáz
0%

Dízel olaj
0%

Iszapszállítás üzemanyag
fogyasztása
1%



58

14. táblázat 
EN18: Az üvegház-hatású gázok kibocsá-
tásának csökkentését célzó kezdeményezések és az
elért kibocsátás-csökkenések

megjegyzés: az elkerült hálózati áramfelhasználás CO2 emisszióját a MAVÍR 2010-re megállapított hálózati CO2

emissziós tényezõjének (713,2 t CO2 / GWh) használatával számítottuk ki.

Emisszió

A BKSZTT jelenlegi 
összes CO2 emissziója
61%

Elkerült CO2-emisszió
36%

A BKSZTT jelenlegi 
összes CO2

emissziója
Biogáz-alapú 
áramtermelés

Földgáz-
felhasználás

Elkerült CO2-
emisszió

Jelenlegi összes 
+ elkerült CO2-

emissziós
Megtakarítások 

%-os aránya

(t CO2) (GWh) (TJ) (t CO2) (t CO2) (%)

Január 1 951    0,74    9,16    15    1 966    1%

Február 1 503    1,21    5,81    534    2 038    26%

Március 1 497    1,66    4,84    916    2 413    38%

Április 1 226    1,67    2,79    1 038    2 264    46%

Május 1 217    1,57    1,39    1 045    2 262    46%

Június 1 369    1,39    0,68    951    2 320    41%

Július 1 347    1,50    0,39    1 052    2 400    44%

Augusztus 1 430    1,30    0,12    918    2 348    39%

Szeptember 1 263    1,49    0,17    1 052    2 314    45%

Október 1 173    1,58    1,03    1 072    2 245    48%

November 1 160    1,63    2,41    1 027    2 187    47%

December 1 275    1,72    5,61    915    2 190    42%

Összes 16 412    17,47    34,41    10 537    26 949    39%

A nem-üvegház hatású gázok emissziója messze a betartandó értékek alatt marad és a BKSZT Kft.
a berendezések megfelelõ karbantartásával a jövõben is törekszik az elõírások betartására. 
Az üvegház hatású gázok kisebb mértékû emisszióját a biogáz átalakítási arányának további fokozá-
sával és a biológiai tisztító fokozat villamosenergia-fogyasztásának a csökkentésével lehet biztosítani.
A 2010 végén elvégzett energia-audit eredményeit 2011-ben gondosan kielemezzük és lépéseket 
teszünk a takarékosabb villamosenergia-felhasználás érdekében.

Termofil rothasztók (59. oldal)
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Szaghatás

GRI indikátor kódja: EN-Custom-Indicator-1

Hangzása alapján a szennyvíztisztítás „piszkos munka”. A BKSZT Kft. azonban nagyon szerencsés
helyzetben van, hiszen a legtöbb hasonló célú létesítménnyel szemben a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep teljesen zárt építmény, ami azt jelenti, hogy a tisztítás valamennyi lépése a
külvilágtól elszigetelt környezetben megy végbe.
Szagok elsõsorban a rácsoknál, valamint a homok és a zsírok eltávolításának fázisában keletkeznek,
továbbá az iszapkezelõ soron (iszapsûrítés, pasztörizálás, rothasztás és víztelenítés).
A kellemetlen szagokat egy többrészes, kémiai kezelést és biológiai szûrõket magában foglaló szag-
talanító rendszer kezeli. Kémiai kezelést az elõtisztítástól, iszapsûrítõbõl, iszapvíztelenítõbõl, az
iszaptároló tartályokból és a csurgalékvíz rendszerbõl elszívott levegõ esetében alkalmaznak. A kel-
lemetlen szagok kiküszöbölése érdekében a kémiai kezelés a gázmosó folyadékok három különbözõ
típusát használja fel.
A biológiai kezelõ egységben baktérium-kultúrák szüntetik meg a kevésbé kellemetlen, a biológiai
medencéktõl és az utóülepítõktõl érkezõ szagokat.
A tisztított levegõt kéményen keresztül vezetik a szabadba, ahol a kinti levegõvel még hatékonyab-
ban keveredhet el.
2010-ben a BKSZT Kft. öt különbözõ szagmérést végeztetett, amelyek az alábbiak vizsgálatára terjedtek ki:
• szagkoncentráció-mérések
• légköri szagdiszperzió modellezése
• NH3, H2S típusú gázok és merkaptánok koncentrációvizsgálatai.
A méréseket független, akkreditált laboratóriumok végezték, a szükséges eszközök (dinamikus sza-
gintenzitás mérõk, stb.) használatával. 

Szaghatás

Minta 
azonosító jele Mintavétel helye Szag leírása

10-035-09/16
„Nagy-Duna sor”, a telephely észak-keleti határa 
(EOV 651714, 235039), hátszélben

Zavaró szag 
nem érzékelhetõ

10-035-09/17
„Nagy-Duna sor”, a telephely észak-keleti határa 
(EOV 651714, 235039), hátszélben

Zavaró szag 
nem érzékelhetõ

10-035-09/18
„Nagy-Duna sor”, a telephely észak-keleti határa 
(EOV 651714, 235039), hátszélben

Zavaró szag 
nem érzékelhetõ

10-035-09/19
„Nagy-Duna sor”, a telephely észak-keleti határa 
(EOV 651714, 235039), hátszélben

Zavaró szag 
nem érzékelhetõ

10-035-09/20
„Nagy-Duna sor”, a telephely észak-keleti határa 
(EOV 651714, 235039), hátszélben

Zavaró szag 
nem érzékelhetõ

10-035-09/21
„Nagy-Duna sor”, a telephely észak-keleti határa 
(EOV 651714, 235039), hátszélben

Zavaró szag 
nem érzékelhetõ



15. táblázat EN-C-1: Szaghatás

A szagkoncentrációt OUE (európai szag-egység) egységekben fejezik ki. Az 5 OUE például azt jelenti,
hogy 1 m3-nyi bûzös levegõt 4 m3 friss levegõ hozzákeverésével 5 m3-re kell felhígítani a szagküszö b -
érték (1 OUE) elérése érdekében -- ez az a koncentráció, amit emberek már nem észlelnek.
A telephely határánál végzett legutóbbi szaghatás mérések eredményeit a 15. táblázat és a hozzá tar-
to zó grafikon mutatja be.
Fontos megjegyezni, hogy az említett 5 OUE nem jogszabály által elõírt betartandó határérték,
hanem az a határ, ami alatt az emberi orr nem képes érzékelni semmilyen szaganyag jelenlétét. 
A szaghatások tekintetében a BKSZT Kft. teljes mértékben betartja az elõírásokat és mivel szagok 
a távolsággal arányban exponenciális mértékben hígulnak, a már a telephelyen sem zavaróan kellemet -
len szagértékek miatt a szomszédos területeken csak esetileg, vagy egyáltalán nem érezhetõk szagok.

Szaghatás 61

Szagminta 
vételének 

ideje

Száraz 
hõmérséklet 

(°C)

Relatív 
páratartalom 

(%)

Szélirány 
(ahonnan 
a szél fúj)

Szél sebessége 
(m/s)

Szag/bûz
koncentráció

10:55 15,1    81,4    SW V(avg)=3,1 V(max)=10,1 8 OUE/m3

10:57 15,2    81,9    SW V(avg)=3,1 V(max)=10,2 12 OUE/m3

10:59 15,0    82,9    SW V(avg)=3,1 V(max)=10,3 10 OUE/m3

11:06 16,4    66,2    SW V(avg)=3,1 V(max)=10,4 10 OUE/m3

11:08 16,6    68,2    SW V(avg)=3,1 V(max)=10,5 14 OUE/m3

11:10 16,6    66,1    SW V(avg)=3,1 V(max)=10,6 6 OUE/m3

Bár már a telephelyen mért értékek is egészen közel esnek az emberi érzékelés alsó határához, arra
törekszünk, hogy az alkalmazott technológia még jobb eredményekre legyen képes. E cél eléréséhez
tovább kell finomítani az elszívó rendszer beállításait, hogy egyáltalán ne fordulhasson elõ olyan
szagforrás, amely nincs bekötve a szagtalanító rendszerbe.
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Zajártalom 

GRI indikátor kódja: EN-Custom-Indicator-2

Mivel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep zárt létesítményekkel mûködik és viszonylag
nagy területen helyezkedik el, a zaj kevésbé jelent gondot. A hangforrások elsõsorban forgó gépek
(pl. keverõk, vagy ventillátorok). Az évente kétszer végzett hivatalos zajmérésre a telephely több ré-
szén kerül sor, mind nappali, mind éjszakai mérések formájában és számítógépes hangterjedési mo-
dell is készül. A legutóbbi mérések eredményei a következõk:
A 7. ábra bal felsõ rajzán láthatók a mérési pontok, ahol a jobb felsõ sarokban feltüntetett értékek mé-
rése történt. Az alsó diagram vizuálisan jeleníti meg a táblázat adatait és érzékelteti a nappal, illetve
éjjel betartandó küszöbértékeket. 

Zajártalom
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7. ábra Zajártalom

A jobb felsõ ábra (60. oldal) mutatja be a hangterjedés intenzitását és irányait, figyelembe véve a zaj-
források, az üzemi épületek és a környezõ terep akusztikai tulajdonságait. Az ábrán a fakó-barna te-
rület, amelyhez 36-40 dB zajterhelési értékek tartoznak, érzékelteti, hogy a telephely határai mentén
a zaj koncentrációja jóval a betartandó határérték alatt marad, azzal a ténnyel együtt, hogy a körül-
ötte húzódó út sûrû forgalmának a zaja felülmúl minden, a szennyvíztisztító mûvel kapcsolatosan
hallható hanghatást. (A nappali mérések során valóban gondot okozott a közútról, illetve a telep-
helyrõl érkezõ zaj szintjének megkülönböztetése.)
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Mérési hely
azonosító jele Mérési hely leírása

Nappali 
betartandó érték

(dB)

Nappali 
mért érték 

(dB)

Éjjeli 
betartandó 
érték (dB)

Éjjeli 
mért érték 

(dB)

1 Észak-keleti határ, a gáztartályok közelében 60,0 45,9    50,0    45,9    

2 Észak-keleti határ, az üzemhez legközelebbi pont 60,0    44,3    50,0    44,3    

3
Nyugati telephely határ, az árvédelmi gát belsõ 
oldalától 60,0    38,1    50,0    32,8    

4 Déli telephely határ, az árvédelmi gát mögött 60,0    39,8    50,0    39,8    

5
Keleti telephely határ, az árvédelmi gát belsõ 
oldalától 60,0    42,7    50,0    42,7    

6 Észak-keleti telephely határ 60,0    41,2    50,0    41,2    

7 Korábbi BM lakótelep 50,0    32,7    40,0    32,7    

8 Labor épület 60,0    33,1    50,0    33,1    

9 Leendõ lakópark határa 55,0    36,0    45,0    36,0    

10 Felhagyott munkásszálló 60,0    40,1    50,0    40,1    

11 Felhagyott munkásszálló 60,0    40,2    50,0    40,2    

12 Irodaépület 60,0    49,5    -    -    

13 Irodaépület 60,0    51,0    -    -    

A berendezések rendszeres karbantartása csendes mûködést eredményezhet és a jövõben is elõsegítheti
a zaj alacsony és az elõírásoknak megfelelõ szinten tartását.



64

Anyagok kiömlése és elszivárgása 

GRI indikátor kódja: EN23

A BKSZT Kft.-nél 2010-ben egyetlen alkalommal szivárgott ki anyag az iszaprothasztó tartályok-
ból. A kijutott mennyiséget nagyon nehéz megbecsülni, mert olyan csekély volt, hogy a tartályban
lévõ folyadék szintjén meg sem látszott.
A szivárgás helyének megállapításához körben ki kellett ásni a rothasztó tartályt (amelynél érvényben
van még a rothasztót kivitelezõ építõipari cég által vállalt garancia) a betonalap eléréséig, ahol lyukat,
vagy repedést kerestünk a tartály falán. Mivel a tartályon nem találtunk sem lyukat, sem másfajta sé-
rülést, arra a következtetésre jutottunk, hogy akárhol is volt a néhány centiméter átmérõjû lyuk, azt
egy nagyobb kemény anyagdarab már eltömte. Ezt a következtetést az a tény is alátámasztotta, hogy
miközben leástunk 1,5 méterre a betonalaphoz, további iszapnyomokat már nem találtunk.
Mintákat vettünk a szomszédos öntözõkútból, de a vízminõség a szokásos volt és nem mutatkozott
az elszivárgás semmilyen jele. 
Mivel az iszap nem veszélyes hulladék, további helyesbítõ intézkedésekre nem volt szükség.

Anyagok kiömlése és elszivárgása 

Szennyvízvonali közlekedési útvonal



A biodiverzitásra gyakorolt hatás

GRI indikátor kódja: EN 11, EN12, EN15, EN25

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep védett, magas biodiverzitási értékû terület mellett
található.
A 290.000 m2 területû Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep a Duna közelében található. A
folyammeder Natura-2000 védelem alatt álló terület Budapest közelségében (a Lágymányosi-híd-
tól délre). A védett terület pontos megjelölése (helyrajzi számokkal) a Natura-2000-rõl szóló kor-
mányrendeletben található8.
A Duna számos védett fajnak biztosít életteret, és a BKSZT Kft. tevékenysége komoly mértékben
járul hozzá a Duna menti biodiverzitás fenntarthatóságához azzal, hogy megakadályozza, hogy
Budapest szennyvizei tisztítás nélkül jussanak a Dunába.
A BKSZT Kft. tevékenységének köszönhetõen napi átlagban 270.000 m3 szennyvíz nem kerül köz-
vetlenül a Dunába (a csepeli szennyvíztisztító mû nélküli alaphelyzethez képest). A beruházás ered-
ményeképpen a tisztított víz aránya Budapesten 50%-ról 95%-ra emelkedett.

16. táblázat  
Összefoglalóan mutatjuk be a megvalósítási tervek engedélyezéséhez szükséges 2005-ös környezetvédelmi hatástanulmány következtetéseit.

8 A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V.11.) KvVM rendelete
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A biodiverzitásra gyakorolt jelentõsebb közvetlen és közvetett hatások fajtái (EN12) A BKSZTT által kiváltott hatások

Gyártóüzemek, bányák és szállítási infrastruktúra építése illetve használata Közlekedési és kivitelezési munkák kiváltotta zaj
és emissziók a 2007-2009-es idõszakban

Szennyezés (olyan, pontszerû és nem pontszerû forrásból kibocsátott anyagok, 
amelyek természetes módon nem fordulnak elõ az adott élõhelyen)

A BKSZT zárt rendszerben üzemel a pontszerû
forrásokkal kapcsolatos emissziókat lásd: EN20

Invazív (támadó) fajok, betegségek és kórokozók behurcolása Nem volt

Fajok számának csökkenése Nem volt

Élõhely-átalakítás Nem volt

Ökológiai folyamatoknak a természetes változatosság mértékét meghaladó 
változása (pl. a sótartalom, vagy a talajvíz szintjének megváltozása)

Nem voltak ilyenek. (A víztelenítõ kutakkal 
a talajvíz szintjét kizárólag az árvízvédelmi beton
mûtárgyon belül vizsgáljuk).

Érintett fajok Nem volt negatív hatás, hanem esély nyílt 
a korábban õshonos fajok újbóli betelepülésére.

Érintett területek nagysága (nem feltétlenül csak a hivatalosan védett területek 
tartoznak ide, figyelembe kell venni a pufferzónákra gyakorolt hatásokat is és 
a különösen fontosként illetve érzékenyként hivatalosan kijelölt területeket is)

Az egész Duna

A hatások idõtartama Folyamatosan pozitív hatás.

A hatások visszafordíthatóak-e vagy visszafordíthatatlanok?
Pozitív hatást fejt ki mindaddig, 
míg a telep üzemel (az antropogén 
szennyezés megakadályozásával).



A Duna, amely Európa második leghosszabb folyója (2.850 km), 817.000 km2 vízgyûjtõ területén
belül összesen 11 kiemelten védett környezetvédelmi terület található (ezek mindegyike nemzeti park).
A BKSZT Kft. tevékenységeinek eredményeként a hajdan a Dunában élt honos fajoknak esélyük van
a visszatelepülésre, illetve a végleges kipusztulás elkerülésére. Bár a BKSZT Kft. közvetlenül nem
járul hozzá az ilyen visszatelepüléshez, azonban az „Élõ Duna” projekt, amelynek központi elemét
képezi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep, már belefogott visszatelepítést elõsegítõ prog-
ramokba. A Dunában 6 kipusztulás szélén álló és az IUCN „veszélyeztetett fajok listáján” szereplõ
faj található, 7 további kiemelten védett és 27 védett halfaj van az országos fajvédelmi listán, több más,
kétéltû és hüllõ fajjal együtt.
A BKSZT Kft. talajvízfigyelõ kutakat üzemeltet annak érdekében, hogy tudomást szerezzen min-
den esetleges, az üzembõl származó anyagkiömlésrõl vagy szivárgásról, amely veszélyeztethetné a
folyó vizének minõségét.
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Halványfoltú küllõ

Kecsege

Dunai ingola



„Dunai ingola - az ingolák a víz tisztáságának az egyik legjobb indikátor szervezetei, az elmúlt év-
tizedben egyre több megkerülése jutott köztudomásra, ami a javuló vízminõséget jelzi, a dunai ál-
lománya stabil; Magyar bucó - a teljes hazai Duna szakaszra jellemzõ, stabil populációval
rendelkezõ faj, érzékeny a víz oxigéntartalmára, igazi folyóvízi faj; Selymes durbincs - a Duna víz-
rendszerének bennszülött hala, ami csak a Duna vízrendszerében található meg. Áramláskedvelõ,
oxigénigényes faj, az egyik legnépesebb hazai állománya a Dunában él. Széles durbincs - Szûk el-
terjedéssel bíró halfaj, a Duna alsóbb szakaszain gyakoribb, mint Budapest felett, áramláskedvelõ faj.
Halványfoltú küllõ - Kistermetû, áramláskedvelõ pontyféle, nagy egyedszámú állománya él a Du-
nában. Leánykoncér - A Duna vízrendszerének bennszülött hala, kizárólag nagyobb folyóinkban
fordul elõ, veszélyeztetett faj, a Dunában szerencsére stabil, nagy egyedszámú populációja él. 
A kecsege: bár ez a faj nem védett, de európai veszélyeztetettségû. Sajnálatosan egyre kevesebb van
belõle is. Szintén jellemzõ a Dunára, a többi tokféle (viza, sõregtok, vágótok, simatok) ma már ritka,
mint a fehér holló.”

(Sallai Zoltán szakértõ)

Környezetvédelmi elõírások be nem tartásáért kiszabott bírságok

GRI indikátor kódja: EN 28
2010-ben betartottunk minden elõírást, környezetvédelmi bírság kiszabására nem került sor.
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Széles durbincs

Selymes durbincs

Magyar bucó
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Gazdasági teljesítmény

A próbaüzem 2010. július 31-i befejezését követõ jelentési idõszak során a BKSZT Kft.-nek csak öt
hónapja volt normál, gazdasági eredményekre összpontosító mûködésre. Mivel ez volt a társaság
mûködésének elsõ éve, a költségvetési tevékenységek alátámasztásához nem álltak rendelkezésre
korábbi adatok.
A gazdasági teljesítmények értékelését tovább nehezítõ körülmény, hogy a BKSZT Kft. egyedüli
szereplõ e szolgáltatás „piacán”; bevételeit a tisztított szennyvíz mennyisége elõre rögzített árral fel-
szorozva szabja meg, és nem függ más, üzleti sikerektõl indított ténytõl, mint pl. a magántulajdonú
társaságok esetében.
A BKSZT Kft. 2010. évi pénzügyi teljesítményét a késõbbiekben részletezzük.
A közvetlen gazdasági hatások mellett közvetett hatások is jelentkeztek, a beruházások sokszorozó
hatása miatt: pl. a helyi gazdaságot fellendítõ bérek, a helyi beszállítók számára üzleti lehetõsége-
ket biztosító tevékenységek, vagy adományokkal kedvezményezett szervezetek, s mindezek további
áruk és szolgáltatások iránti keresletet generálnak.
Ezeket a hatásokat nehéz számszerûsíteni, azonban létüket fontos figyelembe venni. A 75 fõt fog-
lalkoztató BKSZT Kft. különféle módokon teremt értéket a helyi közösség számára.

A hõcserélõk és csõvezetékeik



Az elõállított és elosztott közvetlen gazdasági érték

Pénzügyi mutató kódja: EC1

Az alábbi táblázat a BKSZT Kft. pénzügyi teljesítményének a GRI szabvány szerinti alap (core) in-
dikátorait tartalmazza. A magyar számviteli elõírásokkal való összeegyeztethetõség érdekében az
indikátorok között nem szereplõ elemet, az értékcsökkenést is feltüntettük a „Megjegyzések” között.
A táblázatban szereplõ 2010-es számadatok a már könyvvizsgált beszámolók adatai, míg a 2011-es
adatok a költségvetésben szereplõ adatokkal egyeznek meg.
A 17. táblázatban látható nettó értékesítési árbevétel a Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. által a
szennyvíztisztításért fizetett bevétel, míg az „egyéb bevételek” anyagok eladásából származnak. A
„pénzügyi mûveletek eredménye” a HUF/EUR árfolyam változékonyságából adódik.

17. táblázat Gazdasági teljesítmény 

megjegyzések: (1) Az adatok '000 forintban értendõk
(2) A „felhalmozott gazdasági érték” nem tartalmazza az értékcsökkenés összegét.
(3) Az értékcsökkenés összege 2010-ben 29 369 eFt volt 2011-re pedig 34 711 eFt-ot irányoz elõ a terv
(4) Ha kivonjuk az értékcsökkenés összegét a „felhalmozott gazdasági érték” összegébõl, akkor megkapjuk 

az „adózás utáni nyereség” (mérleg szerinti eredmény) összegét, amely 2010-ben 99 424 eFt volt, míg 
2011-re 233 445 eFt elõirányzat szerepel a költségvetésben.

Az „üzemeltetési költségek” minden idetartozó költséget magukban foglalnak: anyag- és energia-
költségek, külsõ vállalkozóknak fizetett díjak, viszont nem tartalmazzák a dolgozóknak fizetett bé-
reket és juttatásokat, amelyek külön soron szerepelnek. A „munkavállalói bérek és juttatások” összege
magában foglalja az itt szereplõ bérek után az államnak kifizetett adókat és járulékokat is az EC1-
es GRI-indikátor definíciójának megfelelõen. A „felhalmozott gazdasági érték” az a pénzösszeg,
amit a társaság – a felsorolt kötelezettségei teljesítése után – használhat, vagy tartalékolhat a pénz-
ügyi év végén. 
2010-ben a „felhalmozott gazdasági érték” összhangban volt a BKSZT Kft. által az üzemszerû
mûködés induló évével kapcsolatban feltételezett elvárásokkal.
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2010 könyvvizsgálat 
utáni adatok

2011 évi tervben 
szereplõ adatok

Bevételek 2 576 559 6 931 935

Nettó értékesítés 2 583 329 6 933 235

Egyéb jövedelem 196 0

Pénzügyi ügyletekbõl származó nyereség (veszteség) -6 966 -1 300

Költségek 2 447 766 6 663 779

Mûködési költségek 1 940 482 6 095 173

Munkavállalói bérek és juttatások 487 854 542 668

Befektetõknek tett kifizetések 0 0

Társasági adó 17 860 25 938

Közösségi befektetések 1 570 0

Felhalmozott gazdasági érték 128 793 268 156
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Társadalmi felelõsségvállalás

A társadalmi felelõsségvállalás különféle formákban nyilvánul meg. A BKSZT Kft. úgy véli, hogy ez azzal
kezdõdik, hogy a társaság hogyan gondoskodik a dolgozóiról, üzleti partnereirõl és az õt körülvevõ
helyi közösségrõl. Az alábbi bekezdésekben nyilatkozatokat és mutatószámokat gyûjtöttünk össze
a GRI keretrendszer nyilvánosságra hozandó fõbb vezetési témaköreirõl, az emberi jogok, a munka-
helyi gyakorlati módszerek és tisztességes munkavégzés, a társadalmi- és termékfelelõsség területeirõl.

Munkaerõ-toborzási módszerek, diszkriminációtól mentes felfogás

GRI indikátor kódja: LA1, HR4

A BKSZT Kft. az egyenlõ esélyek és egyenlõ bánásmód politikáját követi, és nemre, vallásra, szár-
mazásra való különbségtétel nélkül hirdet meg minden megüresedett állást. 2010-ben a társaság
nyilvános álláshirdetõ honlapon és a korábbiakban már említett oktatási együttmûködési csatornák
közvetítésével toborzott új munkavállalókat. A felsõ szintû vezetõi állásokba fejvadász cégekkel ke-
restünk profi szakembereket (kivétel az ügyvezetõ igazgató és a üzemeltetési igazgató, akiket a ki-
sebbségi tulajdonosok delegáltak, a közöttük és a Fõvárosi Önkormányzat között létrejött
üzemeltetési szerzõdés alapján).

18. táblázat  Létszám megoszlás

A 18. táblázat mutatja be a létszám megoszlását a 2010. december 31-i állapotnak megfelelõen, mun-
kavállalók, foglalkoztatás, tevékenységek helyszíne és a munkaszerzõdés típusa szerinti bontásban.
A fentiekben megadott létszámadatok mellett a normál üzemmenet megkezdésének elõkészítése
során hallgatói munkavállalói szervezetek is kölcsönöztek munkavállalókat a BKSZT Kft. részére
adminisztrációs feladatok ellátására (pl. a vagyonleltár elkészítése, adatgyûjtés, stb).
A GRI keretrendszer HR4 mutatójának nyilvántartása („Diszkriminációs esetek összes száma és a
megtett intézkedések”) céljára megemlítendõ, hogy 2010-ben nem fordult elõ a BKSZT Kft.-nél
egyetlen diszkriminációs eset sem.

Teljes létszám 2010. december 31-én 77

Saját állomány 75

Külföldi dolgozók 2

Foglalkoztatás típusa szerint

Teljes munkaidõs 75

Részmunkaidõs 2

Ország szerint

Magyarország 75

Magyarország és Franciaország 2

Munkaszerzõdés típusa szerint (csak magyar fizetési listán szereplõk)

Határozatlan idõre szóló / állandó munkaviszony 69

Határozott idejû / ideiglenes munkaszerzõdés 6
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A munkavállalók és a vezetés kapcsolata, panaszok és sérelmek kezelése
A munkavállalók és a vezetés közötti kapcsolat jó, a dolgozók kétségbevonhatatlan joggal rendel-
keznek véleményük kinyilvánítására és a vezetés üdvözli részvételüket a kollektív szerzõdés pont-
jainak kitárgyalásában. Ezt a Vízügyi Dolgozók Szakszervezete helyi tagozatának létrehozása is
bizonyítja. A vonatkozó jogszabály (a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény) ér-
telmében az Üzemi Tanács is létrejött 2010-ben. A BKSZT Kft. munkavállalóinak különbözõ le-
hetõségei vannak megjegyzéseik és panaszaik továbbítására a vállalatvezetés felé, mivel a társaságnál
szoros társadalmi kapcsolatok léteznek, a csoportszellem építése és a „nyitott ajtók” politikája tá-
mogatja az õszinte és építõ légkör megteremtését.

Munkaegészségügy és munkabiztonság
A munkaegészségügy és munkavédelem alapvetõ fontosságú téma a BKSZT Kft.-nél. A munkabiz -
ton ságért, minõségirányításért és környezetvédelemért felelõs vezetõ (HQSE vezetõ) koordinálja a
dolgozók ilyen irányú képzését, és egyben feladata a társaság munkaegészségügyi és munkavédelmi
politikájának folyamatos frissítése. E politikák a Minõségirányítási Rendszer részét képezõ Munkavédelmi
elõírásokban vannak egyesítve. Az Üzemeltetési Szabályzat is tartalmaz munka egész ségügyi és mun-
kavédelmi vonatkozású információkat, s azt a társaság jóváhagyásra benyújtotta az Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz. A HQSE vezetõ csoportjához tar tozik egy technikus, aki
teljes munkaidejében munkavédelemmel foglalkozik.

Szakmai oktatás és képzés
Szakmai képzésre a munkaegészségügyi és munkavédelmi témákon kívül is sor kerül. 2010-ben az
üzemeltetés beindítása miatt néhány programot késleltetni kellett, azonban a 2011. évi oktatási program
megfelel minden elvárásnak (lásd részletesebben az Üzemi Tanács és a Szakszervezet képviselõivel
készített interjúban). A munkavállalók részére másfajta képzéseket (pl. nyelvtanfolyamokat) is indít
a társaság.

Kötelezõ/kényszerített munkavégzés. Gyermekmunka tilalma.
A szennyvíztisztítás folyamatosságának fontossága miatt a mûszakrendet úgy kell szervezni, hogy
át lehessen hidalni a munkavállalói létszám szabadságolások és más okok miatti ingadozásait. Egyes
esetekben azonban elõfordulhat, hogy néhány dolgozót túlórázásra kell megkérni, azonban ez ki-
zárólag önkéntes vállalással történhet és mivel (a már említett Munka Törvénykönyve rendelkezé-
seinek megfelelõen) a túlmunkát a társaság kedvezõ bértételekkel egyenlíti ki, 2010-ben egyetlen
egyszer sem kellett kényszerítéssel fellépni a szükséges mûszaklétszám biztosítása érdekében. A vo-
nat kozó magyar és EU jogszabályok értelmében tilos gyermekeket alkalmazni. Ilyen eset nem fordult
elõ 2010-ben.

Beszerzési és beruházási módszerek
Önkormányzati többségi tulajdonban lévõ vállalatként a BKSZT Kft. egy bizonyos (törvényben
meghatározott) értékhatár felett köteles közbeszerzési eljárást indítani.
A beruházási terveket a Felügyelõ bizottságnak és a taggyûlésnek kell jóváhagynia. Az üzemeltetés-
sel összefüggõ beszerzéseket a beszerzési vezetõ intézi, több helyrõl kapott ajánlatok alapján. Néhány
esetben a kisebbségi tulajdonosok is segíthetnek a nagyobb beszállítóknál csoportos árengedmény al-
kalmazásával, azonban mindenkor a BKSZT Kft. dönt arról, hogy él-e az ilyen ajánlatok adta elõny-
nyel. A BKSZT Kft. általában a költségek alapján dönt és a megfelelõ minõségû ajánlatok közül a
legolcsóbbat választja. A BKSZT Kft. a jövõre nézve egy kifinomultabb beszállító értékelési rend-
szer bevezetését tervezi, ahol a kiválasztási szempontok közé bekerül a lehetséges beszállítók fenn-
tartható fejlõdéssel kapcsolatos hozzáállása is.
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Személy- és vagyonbiztonság
A tevékenységek fontossága, a beruházások kiemelkedõ értéke és szennyvíztisztítási technológia jel-
lege miatt szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben a telephelyen: minden dolgozónak, il-
letve látogatónak regisztrálnia kell magát be- és kilépéskor; a telephelyen belüli épületekbe és más
objektumokba csak érvényes belépõkártyával, kulcsokkal és/vagy kísérõvel lehet belépni. E módszer
biztosítja a létesítmények és a terület biztonságos kiürítését vészhelyzetben.

A lakosságra gyakorolt hatás
GRI indikátor kódja: SO8
A BKSZT Kft. tevékenységei által a lakosságra/helyi közösségre szükségszerûen gyakorolt kedvezõ
hatásokon túl további pozitív hatások is érik a helyi lakosokat. A BKSZT Kft. a létezõ legjobb szenny-
víztisztítási technológiát alkalmazza és ez különbözõ módokon tovagyûrûzõ hatásokat gyakorol Bu-
dapest lakosságára:

• a BKSZT Kft. már eddig is szervezett nyílt napokat csoportok számára.  A BKSZT Kft. tervezi
e program egyénekre való kiterjesztését is, amelynek során az érdeklõdõk ismereteket szerez-
hetnek a szennyvíztisztításról és környezettudatos hozzáállást alakíthatnak ki maguknak
mindennapi életükhöz,

• a BKSZT Kft.(a MAVÍZ-zel karöltve) örömmel fogadja iskolai osztályok látogatását, amelyek
keretében a gyerekek ismereteket szerezhetnek vízforrásaink védelmének fontosságáról, va-
lamint a szennyvíztisztítási technológiáról,

• a BKSZT Kft. szoros kapcsolatot tart fenn a Budapesti Mûszaki Egyetemmel, így a korábban
említett tartályszivárgás során szerzett ismeretek hasznosulhatnak.

• a BKSZT Kft. örömmel vett részt a Francia-Magyar Kereskedelmi Kamara által 2010 decem-
berében megtartott éves környezetvédelmi konferencián.

A BKSZT Kft. szívesen fogadta a különbözõ csoportok látogatását az üzemben (havi átlagban 100
látogatót) a 2010. augusztus 1. és 2010. december 31. között eltelt idõszakban (augusztus elõtt a te-
lephely látogatók elõtt zárva volt a próbaüzem miatt). Emellett a BKSZT Kft. volt a házigazdája két
szennyvízzel kapcsolatos konferenciának is 2010 novemberében: az egyiket a MAVÍZ, a másikat
pedig a Magyar Hidrológiai Társaság Csatornázási és Szennyvíztisztítási Szakosztálya szervezte.
A BKSZT Kft. közvetlenül nem vesz részt a közügyeket illetõ politikák alakításában, viszont ön-
kormányzati tulajdonú vállalatként a többségi tulajdonos Budapest Fõváros Önkormányzata meg-
hallgathatja a BKSZT Kft. véleményét, álláspontját.
Meg kell jegyezni, hogy a BKSZT Kft. teljes mértékben eleget tett 2010-ben minden rendelkezés-
nek. Ennél fogva a GRI keretrendszer SO8 mutatójának („Jelentõsebb bírságok pénzben kifejezett
értéke és a törvények és rendeletek be nem tartásáért kiszabott, nem pénzbeli szankciók eseteinek ösz-
szes száma”) értéke nulla volt.

Termékfelelõsség
GRI indikátor kódja: PR9
A BKSZT Kft. termékének (tisztított szennyvíz) különleges jellege miatt a termékért viselt felelõs-
ség a hatékony szennyvíztisztításért viselt felelõsséggel egyenértékû. A jelentés környezetvédelmi fe-
jezetében ismertetett módon a BKSZT Kft. 2010-ben eleget tett a szennyvíztisztítási tevékenységekre
vonatkozó valamennyi rendelkezésnek, sem bírságokat, sem egyéb büntetéseket nem szabtak ki rá.
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Látogatóink a Közép-európai Egyetemrõl
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Képek az Élõ Duna Projekt kampányról
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GRI Tartalom Index

Standard adatközlések

Stratégia és elemzés
Szervezeti felépítés
A jelentés paraméterei
Irányítás, kötelezettségvállalások
Az érdekeltek bevonása

Vezetési szemlélet és teljesítménymutatók

Gazdasági (EC1)
Környezetvédelmi 

Anyagfelhasználás (EN1-mod)
Hulladékok elhelyezése/megsemmisítése (EN22, EN24)
Vízforrások (EN8, EN9, EN10)
Energiafogyasztás (EN3, EN4-mod, EN5)
Emisszió (EN16, EN18, EN20)
Szaghatás (EN-Custom-Indicator-1)
Zajártalom (EN-Custom-Indicator-2)
Anyagok kiömlése és elszivárgása (EN23)
A biodiverzitásra gyakorolt hatás (EN11, EN12, EN15, EN25)
Környezetvédelmi elõírások be nem tartásáért kiszabott bírságok (EN28)

Társadalmi felelõsségvállalás: Munkaügyi módszerek és tisztességes munkavégzés (LA1)
Emberi jogok (HR4)
Társadalom (SO8)
Termékfelelõsség (PR9)

megjegyzések: A „-mod” jelöléssel kiegészített indikátorok azokat az indikátorokat jelentik, amelyek nem a GRI-útmu-
tatóban megadott módszer szerint szerepelnek a beszámolóban. Ezeket az indikátorokat önkéntesen sze-
repeltetjük a beszámolóban, és mivel csak részben felelnek meg a GRI szabályainak, ezért az alkalmazási 
szintnek való megfelelés megállapításakor ezeket nem vesszük figyelembe.



80 Függyetlen Minõsítési Nyilatkozat



Függyetlen Minõsítési Nyilatkozat 81



82

FÜGGETLEN MINÕSÍTÉSI NYILATKOZAT

Bevezetés; a munka céljai
A Bureau Veritas Magyarország megbízást kapott a BKSZT Kft.-tõl arra, hogy lefolytassa a társa-
ság GRI G3 útmutató szerint elkészített Fenntarthatósági Jelentése független minõsítését. Ez a minõ-
sítési nyilatkozat az alábbiakban ismertetett munkában foglalt, a munkával kapcsolatos információk
körére terjed ki.
Ezek az adatok, illetve ezeknek a Fenntarthatósági Jelentésben való bemutatása a BKSZT Kft. ve-
zetõségének kizárólagos felelõsségi körébe tartoznak. A Bureau Veritas a jelentés elkészítésében
nem vett részt. Kizárólagos feladatunk az volt, hogy a jelentésben szereplõ adatok pontosságáról
független minõsítést adjunk.
A munka nyelve az angol volt; a Fenntarthatósági Jelentés magyar nyelvû változatát a jelen független
minõsítési nyilatkozat elkészültét követõen hozták nyilvánosságra. A Fenntarthatósági Jelentés angol és
magyar nyelvû változatának esetleges eltérése esetén az angol nyelvû változatot kell irány adónak tekinteni.

A munka tárgya
A BKSZT Kft. felkérte a Bureau Veritast a Fenntarthatósági Jelentésben szereplõ adatok és infor-
mációk pontosságának GRI keretrendszer tekintetében történõ minõsítésére a 2010-es év vonatko-
zásában, különös tekintettel:

• a nyilatkozatoknak és a kvalitatív információknak GRI Keretrendszer „Szabványos adatközlé-
sek” része követelményei szerinti minõsítésére,

• az adatforrásoknak és a kvantitatív információk számításainak GRI Keretrendszer „Teljesít-
mény indikátorok” része követelményei szerinti minõsítésére.

Nem képezte megbízatásunk tárgyát olyan információk minõsítése, amelyek

• a meghatározott minõsítési idõszakon kívüli tevékenységekre vonatkoznak;
• állásfoglalásokra vonatkoznak (vélemények, meggyõzõdések kifejezése, a BKSZT Kft. céljai

vagy jövõbeli szándékai, és jövõbeli kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatok);

Az érdekelt felekkel megtartott konzultációk személyes interjúk formájában történtek, amelyeken a BV
nem volt jelen. A BKSZT Kft. jóváhagyás céljából megküldte a megkérdezetteknek az érdekelti kon-
zultáció magyar nyelvû, végleges, szerkesztett összefoglalójának szövegét, a Bureau Veritas minõ -
sítést végzõ munkatársai pedig az említett jóváhagyás okmányos bizonyítékát tekinthették meg*.

Módszerek
A Bureau Veritas az alábbi tevékenységeket végezte el a jelen független minõsítési megbízás keretében:

1. Interjúkat végzett a BKSZT Kft. megfelelõ munkatársaival
2. Átvizsgálta a BKSZT Kft. által készített dokumentált bizonyítékokat;
3. Auditálta a teljesítményadatokat beleértve a forrásig visszavezetett véletlenszerû 

mintavételezés módszerét is;
4. Átvizsgálta a BKSZT Kft. kvantitatív adatok összegyûjtésére és analitikai vizsgálatára 

vonatkozó rendszereit, beleértve a jelentésben szereplõ adatok forrásaira és 
a mérõmûszerek használatára vonatkozó helyszíni ellenõrzést is.

Munkánkat a Bureau Veritasnál érvényben lévõ, a fenntarthatósági jelentések külsõ minõsítésére vo-
natkozó eljárások és útmutatók szerint végeztük, a független minõsítés aktuális legjobb gyakorlatai
alapján. A jelen megbízás során figyelembe vettük a Minõsítési Megbízások Nemzetközi Szabványa
(ISAE) 3000, és a Könyvelõk Nemzetközi Szövetsége által kidolgozott, a nem-pénzügyi auditok le-
folytatását szabályozó szabvány elõírásait. A munka tervezését és kivitelezését is azzal a céllal végez-
tük, hogy eredménye nem abszolút, hanem inkább korlátozott bizonyosságot adjon; meg vagyunk
gyõzõdve arról, hogy az elvégzett munka megfelelõ alapot ad következtetéseink levonására.

* kivéve a BME-vel készült interjút, mivel ebben az esetben telefonon keresztül történt a visszaigazolás
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Megállapításaink
Az általunk alkalmazott módszerek valamint a fent ismertetett tevékenységek alapján:

• nincs olyan észrevételünk, amely arra engedne következtetni, hogy a minõsítési munkánk 
tárgykörén belül átvizsgált nyilatkozatok pontatlanok lennének, és hogy a bennük foglalt in-
formációkat nem a valóságnak megfelelõen közölték volna;

• Véleményünk az, hogy a BKSZT Kft. megfelelõ rendszereket dolgozott ki a „Teljesítmények
áttekintése” cím alatt a jelentésben szereplõ kvantitatív adatok összegyûjtésére, összesíté-
sére és elemzésére.

• Véleményünk az, hogy ez a BKSZT Kft. által közölt jelentés a „B+” alkalmazási szint sze-
rint teljesíti a GRI G3 útmutató követelményeit.

A jövõbeli jelentéstételi idõszakokra vonatkozó javaslatok, lehetõségek
A fejlesztésre/fejlõdésre vonatkozó, részletesen kifejtett lehetõségeket állapítottunk meg, hogy

• a jelentéstétellel lefedett teljes idõszakra valamennyi adat forrása teljes rendelkezésre állása
biztosítva lehessen a jövõben (ezekbõl néhány felülírásra került a rendszerben, 12 hónapos
ciklusban);

• a villamosenergia-elõállítási adatok minõsége és/vagy átláthatósága javuljon;

• a jelentés „Anyagfelhasználás” fejezetében szerepeltetett anyagok köre bûvüljön (a BKSZT
Kft. a jövõben jelentéseit az „A” szinten szeretné elkészíteni);

• az érintett felek magasabb fokú részvételéhez rendelkezésre álló sokféle útmutató és eszköz
használatával további értékekkel gyarapodjon a jelentés.

Nyilatkozat a függetlenségrõl, a pártatlanságról és az illetékességrõl
A Bureau Veritas a minõségügyi, a munkaegészségügyi, a munkabiztonsági, és a társadalmi, vala-
mint a környezetvédelmi területre szakosodott független, professzionális szolgáltató vállalat, amely
több mint 180 éve nyújt független minõsítési szolgáltatásokat, és amelynek a 2010. évi éves forgalma
meghaladta a 2,9 milliárd eurót.

A minõsítési munkát végzõ csoport egyetlen tagja sem áll üzleti kapcsolatban a BKSZT Kft.-vel, a tár-
saság igazgatóival illetve vezetõ beosztású dolgozóival a jelen megbízás megkövetelte mértéken túl-
menõen. Ezt a minõsítési munkát függetlenként végeztük, összeférhetetlenség esete nem fordult elõ.

A Bureau Veritasnál belsõ etikai szabályzat biztosítja, hogy a munkatársak napi munkája során a
magas etikai színvonal folyamatosan garantált legyen.

Bureau Veritas Magyarország

Budapest,
2011. április 20.
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