
 

 

 

 

HIRDETMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) ezen hirdetmény útján 

tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult az SWISS 

KRONO Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) kérelmére a Vásárosnamény 4246/2; 4246/3; 481/2 hrsz. 

alatti ingatlanokon megvalósult falemezgyártó - irányított szálforgács lemez (OSB) gyártás – 

tevékenység végzésére kiadott 1859-17/2017. számú egységes környezethasználati engedély jelentős 

módosítása tárgyában. 

Kérelmező: SWISS KRONO Kft. (4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1.) 

Iktatási szám: 1859/2017.  

Az eljárás megindításának napja: 2017. augusztus 17. 

A kérelem rövid ismertetése:  

A Swiss Krono Kft. által használt ragasztó (MDI) anyagellátásában, beszerzésében jelentős fennakadás 

tapasztalható, így a további működéshez elengedhetetlen újfajta ragasztó anyag technológiába történő 

beillesztése.  

A tervezett változtatás: a már meglévő ragasztó anyag keverés mellé újabb, több komponensből és 

katalizátorból álló, formaldehidet tartalmazó ragasztó anyag bekeverési és adagolási lépést építenek ki a 

már meglévő berendezésekhez.   

Az új ragasztóanyag összetevői két pontforráson jelenhetnek meg: A P84 (prés páratisztítás), illetve a 

P81 (nedves elektrofilter) kivezetésein.  

A beadagolt formaldehidet tartalmazó ragasztó komponensek elszívása a prés páratisztítás (P84) 

pontforráshoz tartozik. Az elvezetett szennyezett levegőből zárt rendszerben vízbepermetezéssel 

(recirkuláció) választják le a faforgácsot, a formaldehidet, a fenolt és az ammóniát. Utóbbi három anyag 

jól oldódik a vízben. A használt vizet elválasztják az elszívott nedves faforgácstól és az visszakerül a 

rendszerbe. A nedves faforgács a vándorrostélyos kazánban ég el (P81), amelyhez nedves elektrofilter 

berendezés csatlakozik. 

Alkalomszerűen a pontforrás (P84) leszálló ágában keletkező iszapos szennyvíz veszélyes hulladékként 

elszállításra kerül, melynek mennyisége kb 1-2 m3/hó.  

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Formaldehid szennyezőanyag esetén a maximális 

hatásterület P81 pontforrás köré írt 335 m, a P84 forrás köré írt 238 m sugarú körív által határolt terület. 

A hatásterülettel érintett település: Vásárosnamény 

A hirdetmény közzétételének időpontja: …….   ………..   ….. 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Főosztály Nyíregyháza, 

Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. augusztus 18-tól 2017. szeptember 

9-ig tekinthető meg. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

, 13
00

 -16
00

) és a 
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http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1859-2017 webcímen, valamint Vásárosnamény Város Polgármesteri 

Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes információt a Főosztályon, vagy 

Vásárosnamény település Jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni Vásárosnamény Város Jegyzőjénél, vagy a Főosztályon. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 17. § (12) bek. értelmében az összes adat ismeretében 

határoz, és 

 kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes 

környezethasználati engedélyt, vagy 

 az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/

