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Meghívó a 

 

Szagot fogtunk… 
„hatályosak a bűzre vonatkozó tervezési irányértékek” 

című táv-konferenciára 

Időpont: 2020. május 26. (kedd), 9.30 óra  
Helyszín: Zoom (online konferencia)  

 
2020. január 1-jén lépett hatályba a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletet módosító 
63/2019. (XII. 19.) AM rendelet. A módosítás azonban valójában az eddigi rendelkezések kiegészítése 
az eddig nem létező, a bűzre vonatkozó tervezési irányértékekkel. 
Ennek apropóján szervez a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a zavaró 
szaghatásokkal, bűzkibocsátással járó tevékenységekről, ezek szabályozásról, illetve a bűz mérésének 

és mérséklésének lehetőségeiről, annak érdekében, hogy minél 
kevesebb panasz legyen a lakosságot zavaró szaghatással járó 
tevékenységekre. 
A bűzszennyezés szabályozása és kezelése az egyik legproblémásabb 
terület a levegőtisztaság-védelem terén. Az Európai Unió csupán a 
jelentős környezeti hatással járó, nagy létesítményekre vonatkozó 
elérhető legjobb technika referencia dokumentumokban ír elő a 
bűzkibocsátás csökkentését eredményező követelményeket, az egyéb 
tevékenységekre vonatkozó szabályokat a tagországok saját hatáskörben 
állapíthatják meg. A szaghatással járó tevékenységekre vonatkozó 
előírások – a hatósági tapasztalatokra építve – folyamatosan fejlődnek, 
és ezzel párhuzamosan fejlődnek az objektív megítélést biztosító mérési 
eljárások, a hatásokat kezelő technikák is. 
A konferencián bemutatjuk a hazai szabályozási kereteket (kormány- és 

miniszteri rendeletek, BAT előírások), a szaghatás mértékének és a bűz forrásának meghatározási 
módjait, a zavaró szaghatások elleni fellépés lehetőségeit, beleértve a műszaki, technikai 
megoldásokat is.  

 

  

https://kszgysz.hu/
mailto:kszgysz@kszgysz.hu


Program 
 

 
 
Levezető: KSZGYSZ  

9.30 – 9.50 
A bűzkibocsátással kapcsolatos hazai szabályozás 
Bibók Zsuzsanna levegőtisztaság-védelmi szakértő, Agrárminisztérium 

9.50 – 10.05 
Szaghatással kapcsolatos birtokvédelmi eljárások 
Dr. Nagy Csilla, főtitkár, Magyar Birtokvédelmi Szövetség 

10.05 – 10.20 
Bűzesetek a hatóság szemével 
Bese Barnabás, főosztályvezető, B-A-Z Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

10.20 – 10.35 
Olfaktometria a tervezési irányértékek tükrében 

Dr. Ágoston Csaba, levegőtisztaság-védelmi szakértő, Eurofins KVI-
PLUSZ Kft. 

10.35 – 10.50 
Szaghatások kezelése a szennyvízkezelésben 
Makó Magdolna, környezetvédelmi vezető, Fővárosi Csatornázási 
Művek Zrt. 

10.50 – 11.05 
Szaghatások kezelése az állati fehérje feldolgozásban 
Balázs Attila, vezérigazgató, Katech Zrt. 

11.05 – 11.20 
Bűzkezelés a gyakorlatban VENTACID berendezésekkel 
Orbán László, ügyvezető, CMI Environment Hungary Kft. 

11.20 – 11.35 
Szagtalan ipari hulladék kezelés 
Dózsa Péter, ügyvezető igazgató, Pureco IDEA Kft. 

11.35 – 11.50 
Ipari szagcsökkentés hideg plazma eljárással 
Kertész Károly, ügyvezető, PAMET Kft. 

 

A konferencián kép és hangfelvétel készül. Amennyiben ez ellen kifogása van, az ikonok megfelelő 

kezelésével ezt jelezze számunkra. 

Minden előadást követően lehetőséget biztosítunk kérdésekre és válaszokra.   

 

Részvételi díjak:  

Részvételi díj:        6.000 Ft + 27 % Áfa  
KSZGYSZ és ASZEK tagoknak, hatóságoknak:                 4.000 Ft + 27 % Áfa 
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 25. (hétfő) 12.00 óra  
 
Jelentkezés:  on-line lehet, a részvételi díj ott feltüntetett módon történő megfizetésével. 
 
A részvételi dij befizetése után a belépéshez elérési útvonalat és belépési jelszót küldünk az előadások 
megkezdése előtt 1 órával. Lemondást a belépési jelszó megküldése előtt tudunk elfogadni.  
 
 
 

https://kszgysz.hu/rendezvenyek/szovetsegi-rendezvenyek/szagot-fogtunk-hatalyosak-a-buzre-vonatkozo-tervezesi-iranyertekek-konferencia


Támogatási lehetőségek:  
 

Konferencia támogató: A támogató logóját elhelyezzük a konferencia 
programján, a weboldalon. Egy résztvevő ingyen vehet részt a 
konferencián. 

Ára: 50.000 Ft + Áfa 

 
 
A részvétel technikai feltételei: 
Az alábbiakban tájékoztatjuk a 2020. május 26-án 9.30 órától online módon megtartandó Konferenciánkra 
történő regisztráció és részvétel módjáról: 
A Meghívóban feltüntetett regisztrációs lap online kitöltését és beküldését követően  
(https://kszgysz.hu/rendezvenyek/szovetsegi-rendezvenyek/szagot-fogtunk-hatalyosak-a-buzre-vonatkozo-
tervezesi-iranyertekek-konferencia) 2020. május 25-én a regisztráció során megadott e-mail címre levelet 
küldünk, amely tartalmazza  

- a konferencián való részvételhez szükséges zoom linket, valamint  

- a megbeszélés azonosítószámát és a belépéshez szükséges jelszót.  
Nem kötelező, de érdemes már előtte, (akár ma) letölteni és telepíteni a Zoom 
kliensprogramot: https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  
Tehát lehetséges csak böngészővel is részt venni, de kényelmesebb és biztonságosabb a már letöltött 
változattal csatlakozni. 
 
Mind a letöltött, mind a böngészős változat esetén a Konferenciára történő regisztráció során megadott nevet 
és emailt kérjük használni a csatlakozáskor.  
 
Május 26-án 9:15-től a fenti linkre kattintva automatikusan elindul a csatlakozás. 
A kattintást követően meg kell adni a jogosultságokat a Zoom rendszer számára a megfelelő ikonok kezelésével 
(kamera, mikrofon) és ezután máris csatlakozik a Konferenciához, vagy ha az még nem kezdődött el akkor az 
ún. várószobában kell várni a kezelő (waiting room) kapcsolódására. 
 
Kérjük, hogy a Konferencia menete során – az előadások során - némítsák el mikrofonjaikat (alsó sor mikrofon 
jelzés), ekkor hallgatói üzemmódban vesznek részt a Konferencián. Hozzászólási, kérdezési szándék jelzésekor 
viszont ne felejtsék el azt visszakapcsolni, illetve a konferencia során a látható „chat” ablakban lehet jelezni a 
kérdéseket, hozzászólási szándékot, melyeket többször áttekintünk a konferencia során. 
 
Amennyiben technikai jellegű kérdés, probléma merülne fel kérem keressék rendszergazdánkat:  
Pál András (pal.andras@kszgysz.hu; telefon: 06-20-513-5462)  
 
Tisztelettel hvjuk és várjuk Önt konferenciánkra! 
 
További információk:  
 
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.  
Tel: 1-350-7274, 20/ 9465-465 
Telefon: 1-350-7271 
E-mail: kszgysz@kszgysz.hu;   Web: www.kszgysz.hu  
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