
Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU 

képzésekhez 

Mellékletek és 

feladatok 

Projekt neve: * Kulcsszavak: *  

Veszélyes 

hulladéknak 

minősülő ipari 

eredetű porok és 

más hulladékok 

veszélyességének 

megszüntetése, 

hasznosítási 

lehetőségeik 

kidolgozása 

A képzés során mely témakörökhöz használható fel 

(pl.:projekttervezés és menedzsment, klaszterszervezés, 

team-menedzsment, innováció-menedzsment, 

szervezetfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés, 

foglalkoztatás, humán erőforrások fejlesztése, határ 

menti együttműködések,  vállalkozásfejlesztés, 

vidékfejlesztés,  turisztikai fejlesztés, marketing, 

közösségépítés, helyi/térségi decentralizált energetikai 

rendszer CSR, stb.) 

 

Kutatás fejlesztés  

A megvalósítás során alkalmazott eszközök  

Milyen eszközöket használtak a megvalósításban (Pl. 

közösségépítés, hálózatfejlesztés, találkozók, fórum, 

vásár, kaláka, önkéntes munka, térség- és 

településmarketing, értékesítési csatorna kiépítése, 

piacépítés, termelők megkeresése, termékfejlesztés, 

helyi termék adatbázis létrehozása, helyi termék klaszter 

kialakítása, foglalkoztatás, felnőttképzés, kiállítás, 

házfelújítás, arculatépítés, közös arculat, védjegy, 

kiadványok, web áruház, stb.) 

 

Találkozók ,Szakmai fórumok, Termelők 

megkeresése, Internetes honlap 

 

I. Alapinformációk  

1. Projektgazda * 
Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 

Alapítvány 

1. Ismertető a 

projektgazdáról 

2. A kezdeményezés rövid leírása *  

Miről szólt a projekt, mi jött létre a projektben, mi az eredménye?  

A projekt általános célja azoknak a veszélyesnek minősülő szilárd 

hulladékok körének a feltárása, amelyekből kísérőanyaguk - 

tartalmának kinyerésével, és/vagy a veszélyességet okozó 

tulajdonságuk megszüntetésével környezetbarát termékek 

alakíthatók. A projekt konkrét célja a K+F munkában részt vevő 

kutatóhelyek és szakemberek eddigi tapasztalataira és 

felméréseire alapozva az energetikai iparban keletkező pernyék és 

a kohászati, elsősorban az acélkohászati poroknak a bemutatott 

filozófia szerinti ártalmatlanítása. A projekt alapvető célja kettős: 

első fázisban, a projekt keretében olyan műszaki megoldásokra 

törekedtek, amelyek a vizsgált hulladékok veszélyességet okozó 

tulajdonságainak megszüntetését eredményezik, míg a második 

fázisban a veszélyességet megszüntető műszaki megoldások 

eredményekét létrejövő, keletkezett termékek hasznosítási, 

értékesítési lehetőségeit dolgozták ki. 

A leírt rövid összefoglaló pontosan tartalmazza azt, hogy az ipari 

gyakorlatban a gyártás során szálló porok és szilárd hulladékok 

keletkeznek, melyek jelentős része veszélyes hulladéknak minősül. 

Ezen veszélyes hulladék fizikai megléte illetve ennek további 

kezelése, hasznosítása végett indult el a kutatási program melynek 

keretében három lényeges programrész volt elkülöníthető. 

1.) a porok keletkezése összetétele 

2.) a porok veszélyességét megszüntető műszaki megoldások 

3.) a keletkezett termékek hasznosítási lehetőségei 

Fenti feladatokat a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti 

 



Tanszék, Furol Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Entfor Kft közösen 

dolgozták ki. 

3.1. Projekt jellege * 3.2. Projektgazda típusa *  

Mi a projekt jellege (pl. 

profitérdekelt, non-profit, 

stb.)? 

 állami szervezet  

Nonprofit  önkormányzat  

 kistérségi szervezet  

 vállalkozás  

 civil szervezet  

 felekezeti közösség (pl. egyház)  

Egyéb: Alapítvány  

  

4. Projektpartnerek - Kikkel együtt valósították meg a projektet, kik voltak még 

érintettek benne? 
2. Partnerek 

bemutatása 

A projektet az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 

egyéni pályázóként valósította meg, mindazonáltal a projektben 

bizonyos tevékenységeket megbízásos jogviszonyban 

együttműködőkkel végeztetett el. A projektben részt velők: Miskolci 

Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszék, Furol Tanácsadó és 

Szolgáltató Kft., Entfor Kft., Jóparty Rendezvényszervező és 

Szolgáltató Bt.,  

A projektben szereplők és felsorolt partnerek mindegyike projekt 

végrehajtóként szerepelt. 

 

5. Projekt 

központi 

helyszíne * 

Régió: 

* 

Pl. 

Nyugat-

Dunántúl

, 

Észak-

Magyarország 

Megye * Borsod-Abaúj-

Zemplén 

3. Térkép 

Járás 

(Kistérs

ég): * 

Ózdi 

(Ózdi Kistérség) 

Település

: * 

Ózd  



6. Pénzügyek, időzítés  

6.1. Megvalósítás éve, 

időtartama * 

2009.04.01. – 2010.09.30.   

2. munkaszakaszból állt 

1. 2009.04.01.-2009.12.31-ig 

2. 2010.01.01.-2010.09.30-ig 

 

Mikor kezdték és meddig 

tart/tartott a projekt? Mik 

voltak a legfontosabb 

szakaszok, mérföldkövek? 

Mi volt a 

szakaszok 

lényege? Vagy 

csak az évváltás 

miatt kellett 

szétbontani? 

6.2. A megvalósítás 

forrása: * 

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 

BAROSS_EM07-EM_ITN3_07 

Baross Gábor Program Regionális 

Innovációs Fejlesztések Észak-

magyarországi Régió 

K+F együttműködések támogatása az 

Észak- magyarországi Régióban 

 

Mi a megvalósítás forrása, 

amely lehet saját erő, hazai, 

vagy európai uniós 

finanszírozású pályázat, 

nemzetközi program, Norvég 

Civil Támogatási Alap, vagy 

finanszírozási igény nélkül 

megvalósított projekt. 

 

6.3. Költség: * 31 566 000 Ft  

Ha nem volt a projektnek 

költsége, akkor 0 (nulla). 
 

6.4. Támogatás: 94,77 %  

Mekkora külső támogatást 

vettek igénybe? Ez lehet 

pályázaton nyert pénz, vagy 

más úton külső forrásból a 

projektre fordított pénz. 

 

II. A projektmegvalósítás részletei  

1. Motivációk – Miért kezdtek bele?  

1.1. Kiinduló térségi / ágazati helyzet leírása 4. Térségi 

adatlap 

A projekt célterületén, az Észak-magyarországi régióban 

működnek olyan ipari tevékenységek, amelyek technológiai 

sajátosságaikból eredően hulladékok keletkezését eredményezik. 

E hulladékok egy részét, amelyek a környezetvédelmi állami jogi 

szabályozás szerint nem minősülnek veszélyesnek, a hulladék 

tulajdonosa igyekszik hasznosítani, a hulladékoknak azon köre, 

azonban, amelyek a szabályok szerint veszélyesnek minősülnek, 

veszélyes-hulladék lerakókba kerülnek. Ez a kezelési mód a 

jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszerek szerint megengedett, 

ugyanakkor folyamatos környezeti terhelést okoz hosszú távon. Az 

EU országaiban kezdeti fázisban vannak azok a törekvések, melyek 

alapján rövidesen várható a hulladékkezelés szabályozásának 

olyan módosítása, amely nem fogja lehetővé tenni a tárolást, tehát 

a hulladékképződést eredményező technológia működtetője és 

tulajdonosa kötelezve lesz az ártalmatlanításra. Ennek alapján a 

projekt elébe ment a szabályozásnak. Egyébként a hulladék 

tulajdonosának ma is jelentős költséget okoz a tárolási megoldás, 

minthogy permanens módszerről van szó. 

 

 

1.2. Meglévő stratégiák, hosszú távú elképzelések 5. Vonatkozó 

stratégia 

A projekt általános célja azoknak a veszélyesnek minősülő szilárd 

hulladékok körének a feltárása, amelyek kísérőanyag-tartalmuk 

kinyerése, és/vagy a veszélyességet okozó tulajdonságuk 

 



megszüntetésével környezetbarát termékké alakíthatók. 

A projekt konkrét célja a K+F munkában részt vevő kutatóhelyek és 

szakemberek tapasztalataira és felméréseire alapozva az 

energetikai iparban keletkező pernyék és a kohászati, elsősorban 

az acélkohászati poroknak a bemutatott filozófia szerinti 

ártalmatlanítása. 

A jelen kutatási program stratégiája a veszélyes hulladékok  és 

porok ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségeit igyekszik feltárni, 

ami elválaszthatatlan részét képezi egy környezetvédelmi 

szempontból kívánatos hosszú távú elképzelésnek. Nevezetesen 

annak, hogy az ipar ezen területéről származó környezetterhelés 

lehetőség szerint minimalizálásra kerüljön. A pályázat kiírása, s az 

ebből adódó anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt ez a 

komplex hosszú távú vizsgálat nem része a megvalósított 

projektnek. 

1.3. Programhoz kapcsolódás 6. Pályázati kiírás 

A programhoz való kapcsolódás személyes egybeeséshez köthető, 

ugyanis Dr. Török Béla, aki a pályázó Alapítvány kuratóriumának 

elnöke, egyben a Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti 

Tanszékének docense is. Az elnök úr szakmai ismereteit és a 

témához köthető kapcsolatrendszerét hatékonyan egybe tudta 

ötvözni a pályázati kiírásban szereplő részvételi előírásokkal, ezáltal 

az Alapítvány nyújtotta be a BAROSS_EM07-EM_ITN3_07 sz. 

pályázati kiírásra „Veszélyes hulladéknak minősülő ipari eredetű 

porok és más hulladékok veszélyességének megszüntetése, 

hasznosítási lehetőségeik kidolgozása” című pályázatot. 

A projekt kidolgozása során a résztvevő szervezetek és személyek 

számos innovatív megoldást alkalmaztak. 

 

 

1.4. Szervezeti kapacitások és érdekek (partnerenként)  

A Stakeholder elemzés értelmében, a programban résztvevők több 

érintettséggel is rendelkeztek. Ezek közül megjegyzendő, hogy a 

pályázó Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány – amely 

a térségi vállalkozások fejlesztésén túlmenően, a környezetvédelmi 

szempontokat is messzemenően figyelemben tartja – a pályázati 

kiírás megjelenése után, a megcélozni kívánt kutatási feladatot jól 

be tudta helyettesíteni környezetvédelmi elképzeléseibe. A 

programban résztvevő Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti 

Tanszékét, Entfor Kft-t., Furol Kft-t. a környezetvédelmi 

szempontokon túl, a szakmai feladatok kihívása motiválta arra, 

hogy részt vegyenek a programban. A projektben résztvevő 

érintettek a maguk területén hatékonyan közreműködtek a 

célmegvalósítás érdekében oly módon, hogy érdekeik 

érvényesítésén túl a közös cél megvalósítása érdekében homogén 

érdekcsoportot alkottak. 

 



2. Idenifikáció – Miért éppen ebbe kezdtek bele? *  

2.1. Piaci kereslet 

 

A projekt tárgyát képező veszélyes hulladékokat a megye két 

veszélyes hulladéklerakójában tárolják. A szuhogyi lerakó 

tevékenységének 90 %-át pl. a vaskohászati porok tárolása köti le. 

A projekt megvalósulásával a tároló kapacitások jelentős 

hányadának felszabadítása válhat lehetővé, hozzáférhetővé téve 

azt más, egyéb módon nem kezelhető hulladékok tárolására. A 

vizsgált hulladékok veszélyességének megszüntetésével, és 

hasznosanyag-tartalmuk kinyerésével új piaci szegmens jelenhet 

meg az érintett vállalatok tevékenységi körében, illetve a 

kidolgozásra került ipari technológia megvalósításával új 

technológia, új termék jelenhet meg a régióban. A végső 

gazdasági eredmény és előny, hogy a költséget okozó hulladékból 

jelentős hozzáadott értéket képviselő termék keletkezhet. 

 

A projekt megvalósítása során a bemutatott hátrányos helyzetű 

régió alábbi ipari tevékenységének hulladékait vizsgálták. Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében két acélipari vállalat működik villamos 

ívkemencés olvasztó technológiával. Az alapanyagként felhasznált 

acélhulladék tulajdonságaiból következően a gyártás során 

keletkező és leválasztott szállópor jelentős hányadban tartalmaz 

különféle vegyületek formájában fémeket, így pl. cinket, ólmot, 

vasat, rezet, ezüstöt, stb. Ugyancsak Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében, Miskolc térségében a projekt idején is folyt egy 

amortizációs acélhulladékok kezelésére szolgáló schredder 

telepítése. Ennek a berendezésnek a nem vas fémes 

mellékterméke, hulladéka a feldolgozott anyagok természetéből 

adódóan ugyancsak jelentős mennyiségben tartalmazhat 

veszélyességet okozó kísérőket.  

Természetesen a projekt kidolgozása során a cél volt, hogy az ott 

be nem mutatott, de a projekt futása során ismertté váló, hasonló 

gondokat okozó anyagokat is bevonják a vizsgálati körbe, 

továbbá vizsgálják a hasonló tulajdonságú, de egynemű, ezért 

egyszerű reciklálási technológiákkal való kapcsolódás 

lehetőségeit. 

7. Keresletet 

alátámasztó 

információk 

  

2.2. Kívánt szinergikus hatások, elvárt következmények  

A program végkimenetelében a kutatás- fejlesztés során 

megszerzett tapasztalatok és ismeretek megosztására 

disszemináció keretében került sor, ezáltal lehetőséget biztosítva a 

témához kapcsolódó külső érintettek tájékoztatását, lehetőség nyílt 

a tapasztalatok cseréjére. Az ismeretek és kutatási eredmények 

megismerésének módját a szabad internetes hozzáférés is 

biztosítja. 

A jelen pályázati kiírás nem nyújtott lehetőséget konkrétan az 

iparban, ipari méretekben bevezethető veszélyes hulladékok és 

porok hasznosítására, amely hosszú távon a környezet terhelési 

értékek csökkentésére, ezáltal a térségben élő emberek 

egészségesebb életkörülményeinek megvalósítására adott volna 

alkalmat. A projekt csak, mint egy ”csíra” a későbbi hasznosítási 

lehetőségek alapjait volt hivatva kidolgozni, s ezek alapjául 

szolgálhatnak további környezetvédelmi fejlesztések bevezetésére. 

 



Ezért is vállalta a program azt, hogy a nyert kutatási eredmények 

szabadon hozzáférhetőek, azt bárki a kutatási programjához 

szabadon felhasználhatja. 

2.3. Korábbi tapasztalatok, előzmények 

 

Az Alapítvány hasonló témában előzményekkel nem rendelkezett. 

K + F területén az Alapítvány előzőekben programot nem hajtott 

végre. 

8. Korábbi 

kezdeményezés

ek ezen a 

területen 

(projektlista rövid 

összefoglalókkal) 

  

2.4. Kezdeményező – Ki hozta az ötletet? 

Dr. Török Béla ötlete, aki egyben a projekt szakmai vezetője: 

Okleveles kohómérnök (1993), műszaki PhD. tudományos 

fokozattal, főiskolai és egyetemi történelemtanár illetve 

bölcsészdiplomával, angol és orosz nyelvből állami nyelvvizsgával 

rendelkezik. Nappali tagozatos kohómérnöki hallgatói tanulmányai 

után 3 évig nappali tagozatos PhD. hallgató, majd 3 évig tanszéki 

kutatómérnök a Miskolci Egyetem Vaskohászattani Tanszékén. 

1999-től a megyei hatáskörű Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 

ügyvezetője és az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 

kuratóriumelnöke. Az említett szervezeteknél az elmúlt 5 évben 6 

nagyobb humánerőforrás-fejlesztési program (HEFOP, ESZA, OFA) 

kidolgozója és szakmai vezetője. A Miskolci Egyetem Műszaki 

Anyagtudományi Karának címzetes egyetemi docenseként 

tantárgyvezető előadó a Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken, illetve 

második éve oktat több tárgyat (matematika, kémia, 

anyagismeret, politológia, technikatörténet) a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Karának 

ózdi levelező főiskolai szakain. Az elmúlt 15 évben számos 

publikációja jelent meg, illetve előadást tartott vasmetallurgia és 

archeometallurgia témakörökben. Két akadémiai bizottság tagja, 

közülük a MAB Anyagtudományi és Metallurgiai Szakbizottságnak 

titkára is.  

 

9. 

Kezdeményező 

bemutatása 

  

2.5. Kialakított célrendszer  

Az elemzési fázisban a problémafa és célfa összevetését hajtották 

végre. A probléma elemzése során megfogalmazták a 

problémákat (esetünkben a veszélyesnek minősülő porok és 

hulladékok semlegesítése illetve deponálása). Ezen ok-okozati 

összefüggések meghatározásánál a technológiai folyamatok során 

keletkező veszélyes anyagok okoznak problémát. A kutatás 

megvalósítása során igyekeztek ezen, probléma megoldására 

lehetőséget biztosítani. A célkitűzés elemzésénél a beazonosított 

problémák megoldására a kutatás - fejlesztési modulokat 

alkalmazták (Termikus laboratóriumi vizsgálatok, Kísérletek, 

Hidrometallurgiai vizsgálatok) 

 

Feladat: Célfa 

és problémafa 

összehasonlítása 



 

2.6. Az ötlet kiteljesítése, kockázatok bemérése? 10. Logikai 

keretmátrix 

  

3. A terv kidolgozása  

3.1. A tervező csoport – Külsők vagy belső szakemberek? Milyen 

szakemberekből állt a csoport?  

 

 

Dr. Grega Oszkár (projektvezető): Okleveles kohómérnök, műszaki 

Ph.D. tudományos fokozattal, német és magyar akkreditált 

felsőfokú szakközgazdász képesítéssel rendelkezik. 34 éves 

szakmai munkájából 3 évet technológusként a Borsodi 

Ércelőkészítő Műben, 16 évet a Miskolci Egyetem Vaskohászattani 

Tanszékén adjunktusként, 10 évet a Dunaferrnél műszaki igazgatói 1 

évet a DAM Steel Rt. műszaki, termelési igazgatói beosztásában 

töltött, 1 évig a Vaskohászattani Tanszék tanszékvezetője volt. 

Jelenleg ugyanezen egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén 

egyetemi docens. Előadói munkája mellett folyamatosan konzultál 

diplomaterv feladatokat, két Ph.D. hallgató tudományos vezetője. 

Számos publikációja jelent meg acélmetallurgia, 

 



környezetgazdálkodás és hulladékhasznosítás témakörökben. 

Három akadémiai bizottság tagja. Osztrák és német egyetemekkel 

tart kapcsolatot. 1992-től tíz évig a németországi Rainisch 

Westfällische Technische Hochschule külső munkatársa. 

 

Dr. Török Béla (szakmai vezető): Okleveles kohómérnök (1993), 

műszaki PhD. tudományos fokozattal, főiskolai és egyetemi 

történelemtanár illetve bölcsészdiplomával, angol és orosz nyelvből 

állami nyelvvizsgával rendelkezik. Nappali tagozatos kohómérnöki 

hallgatói tanulmányai után 3 évig nappali tagozatos PhD. hallgató, 

majd 3 évig tanszéki kutatómérnök a Miskolci Egyetem 

Vaskohászattani Tanszékén. 1999-től a megyei hatáskörű Borsodi 

Tranzit Foglalkoztatási Kht. ügyvezetője és az Ózdi Vállalkozói 

Központ és Inkubátor Alapítvány kuratóriumelnöke. Az említett 

szervezeteknél az elmúlt 5 évben 6 nagyobb humánerőforrás-

fejlesztési program (HEFOP, ESZA, OFA) kidolgozója és szakmai 

vezetője. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának 

címzetes egyetemi docenseként tantárgyvezető előadó a 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszéken, illetve második éve oktat több 

tárgyat (matematika, kémia, anyagismeret, politológia, 

technikatörténet) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai 

János Katonai Műszaki Karának ózdi levelező főiskolai szakain. Az 

elmúlt 15 évben számos publikációja jelent meg, illetve előadást 

tartott vasmetallurgia és archeometallurgia témakörökben. Két 

akadémiai bizottság tagja, közülük a MAB Anyagtudományi és 

Metallurgiai Szakbizottságnak titkára is.  

 

Márkus Róbert: A Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Karán 

szerzett 2004-ben okleveles metallurgus kohómérnök mérnök 

diplomát. Diplomamunkájában vaskohászati melléktermékek, ezen 

belül vaskohászati salakok hasznosításával foglalkozott. A téma 

sokrétűsége és az újabb felmerülő problémák miatt vizsgálatait 

Ph.D. képzés keretein belül folytatta. Ekkor került kapcsolatba a 

Montanuniversität Leoben eljárástechnikai intézetével (Institut für 

Verfahrenstechnik des Industriellen Umweltschutzes), s az Oszták-

Magyar Akció Alapítvány támogatásával közösen dolgozták ki a 

vaskohászat és az energetikai ipar szállóporainak és hamuinak 

innovatív hasznosítását. Ezzel párhuzamosan részt vett a Kozma 

László Program keretében végzett TUDAS-1-2006-0044 számon 

nyilvántartott Ipari hulladékok hasznosításának innovatív módszerei 

című projektben is. 2006-ban ipari gyakorlat megszerzése céljából 

az ÓAM Ózdi Acélművek Kft-nél vállalt munkát, ahol fejlesztéssel és 

beruházással foglalkozott. 2008. szeptember 1-től a Miskolci 

Egyetem Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén tanársegéd. Számos 

publikációja jelent meg önállóan és tudományos vezetőjével 

közösen. 

 

Horváth János: A Miskolci Egyetemen végzett 2007-ben 

Anyagmérnök szakon, Kerámia- és Szilikátmérnöki szakirányon, 

Hulladékgazdálkodási ágazaton. A diplomamunkájában az ózdi 

kohósalakok lehetséges építőipari felhasználásával foglalkozott. 

2007. november 1-től az Egyetem Metallurgiai és Öntészeti 

Tanszékén dolgozik. Az itteni tanulmányai és munkája során 

megismerkedett a kohászati folyamatokkal, és a kohászatban 

keletkező hulladékok lehetséges felhasználási módszereivel. 

Szilikátipari előképzettsége és ebből adódó szemléletmódja segíti a 

szállóporok hasznosításának más irányú megközelítésében. 



Emellett a hulladékfeldolgozási ismeretei is relevánsak a projekt 

szempontjából. A dokumentációk elkészítésében is rendelkezik 

gyakorlattal, mely sokat segíti munkáját. Eddigi tevékenysége 

során részt vett a következő projektekben: 

„Anyag- és energiatakarékos környezetbarát alakos építőelem-

gyártás megvalósítása vaskohászati salakból” című GVOP -3.3.3-

05/2.-2006-01-0037/3.0 azonosító számú kutatási fejlesztési projekt 

„A DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt. technológiai üzemeiben keletkező 

vaskohászati salakok hasznosítását megalapozó kutatások” tárgyú 

kutatómunka (ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. és a Miskolci Egyetem 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszéke között létrejött kutatási-fejlesztési 

szerződés alapján). 

 

Ferenczi Tibor: Okleveles kohómérnök, a Miskolci Egyetem 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszékén tanársegéd. Oktatási és 

kutatási tevékenységét fémkohászati szakterületen végzi, emellett 

a tanszék műhelycsarnokának vezetője. A fémporok, ezen belül is 

elsősorban a cink- és alumíniumporok fizikai tulajdonságainak 

mérésében, ismeretlen anyagok derivatográfos meghatározásában 

elismert szakember. Az elmúlt években nyolc kutatási projektben 

vett észt, ezekből egyben volt projektvezető. Több hazai, illetve 

PHARE pályázat kidolgozásában vett részt mind a pályázat 

megírásában, mind szakmai munkájában és adminisztrációs 

feladatainak ellátásában (pl. PHARE-ESZA HU0008-02-01-00062, 

KMA). Erre mély szakmai ismeretei mellett számviteli és AutoCad 

ismeretei adták meg a lehetőséget. 

 

 

Kóczián Tamás: A Nehézipari Műszaki Egyetemen végzett 1978-ban 

mint okleveles gépészmérnök. Tanulmányai után a Borsodnádasdi 

Lemezgyár üzemvezetője, a vállalat karbantartásának irányításával 

foglalkozott. 1992-ben az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor 

Alapítványnál, mint mikrohitel menedzser tevékenykedett. 1998 óta 

az Alapítvány ügyvezető igazgatója, feladata az Alapítvány 

munkájának irányítása, a mikrohitel program irányítója, a Phare 

CBC programban, mint megvalósító tevékenykedett, HEFOP 2.3.1-

2004-09-0026/2.0 számú pályázat programvezetője. Ezeken túl 

számos vállalkozói tréning lebonyolítója és megszervezője. A 2007-

2008-as tanévtől a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai 

János Katonai Műszaki Karának ózdi levelező főiskolai szakán 

mérnöki alapismereteket és műszaki kommunikációt oktat. 

További képzettségei: 1996-ban a Füti Omega Kft. szervezésében 

ingatlanközvetítő képesítést szerzett, majd 1999.-ben a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Minősített Ügyfélszolgálati 

Tanácsadó képesítést kapta, 2003-ban a Budapesti Műszaki 

Egyetem Felsőszintű ingatlan értékbecslő képesítést szerezte meg, 

2004-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium oktatásában 

Európai Uniós Pályázati Tanácsadó illetve a Nemzeti Fejlesztési 

Hivatal Sakk regisztrált tréner képesítéseket szerezte.  

 

 

 
 



 

 

3.2. A tervezés feladatai és időigénye – Milyen feladatokat végeztek el, 

feladatonként és összességében mennyi idő alatt? Ki kell térni a közösségi tervezési 

feladatokra és az  egyeztetésekre is. 

 

Rész-

feladat 

sor-

száma 

Részfeladat megnevezése 

A részfeladat 

teljesítésének 

felelőse 

A részfeladat 

kezdete és vége 

Eredmény 

megnevezése 

1. 
Projekt menedzsment 

tevékenységek 
   

1.1. 
Projektvezetés és koordinálás 

Kóczián Tamás 
2009.04.01- 

2010.09.30 

Projekt 

megvalósítás 

1.2. 
Projektadminisztráció 

vezetés 
Molnár Lilla 

2009.04.01- 

2010.09.30 

Projekt 

megvalósítás 

1.3. 
Projekt gazdasági 

menedzselése 

Csépányi Bárdos 

Nikolett 

2009.04.01- 

2010.09.30 

Projekt 

megvalósítás 

2. Termikus vizsgálatok    

2.1. 

A projekt munkatervének 

összeállítása, egyeztetés a 

közreműködő szervezetekkel 

és személyekkel. 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2009. 05.01 

- 

2009. 05.15. 

Projektterv 

2.2. 

A vizsgálati körbe tartozó 

hulladékok körének 

felmérése a régióban 

Dr. Grega Oszkár 

2009. 05.16 

- 

2009. 07.31. 

Hulladékkataszter 

2.3. 

Akkreditált mintavétel a 

vizsgálati körbe vonható 

hulladékokból 

Márkus Róbert 

Horváth János 

2009. 08.01 

- 

2009. 08.31. 

Mintasorozat 

2.4. 

Hulladékminták kémiai 

összetételének 

meghatározása 

Dr. Grega Oszkár 

2009. 09.01 

- 

2009. 09.30. 

Kémiai összetétel, 

laboratóriumi 

jegyzőkönyvek 

2.5 
Az analitikai eredmények 

értékelése 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2009. 10.01 

- 

2009. 10.15. 

Fázisjelentés 

2.6. 

A további feladatok 

meghatározása a 

fázisjelentés alapján 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2009. 10.16 

- 

2009. 10.31. 

Kutatási részterv 

2.7. 

Fizikai-kémiai számítások 

végzése, a hulladékkezelés, 

és fémkinyerés 

paramétereinek a 

meghatározására. 

Márkus Róbert, 

Ferenczi Tibor 

2009. 11.01 

- 

2009. 11.30. 

Számítási 

eredmények 

2.8. 

Termikus laboratóriumi 

vizsgálatok végzése a 2.6-

ban meghatározott 

paraméterek szükséges 

értékeinek a 

meghatározására 

Ferenczi Tibor 

Márkus Róbert 

Horváth János 

2009. 11.01 

- 

2009. 12.30. 

Vizsgálati 

jegyzőkönyv 

2.9. 

Kísérleti eredmények 

értékelése, esetlegesen 

szükséges további kísérletek 

programjának 

meghatározása 

 

Dr. Grega Oszkár 

Márkus Róbert 

 

 

2009. 11.01 

- 

2009. 12.30. 

Fázisjelentés 

tervezet 

2.10. 

Kísérletek végső értékelése, 

pilotvizsgálatok feltételeinek 

kidolgozása 

Dr. Grega Oszkár 

Ferenczi Tibor 

Márkus Róbert 

Horváth János 

2010. 01.01 

- 

2010. 01.20. 

Fázisjelentés, pilot-

technológia 

2.11. 

Kísérletek végzése 

pilotberendezésen a 

végleges termikus 

technológia feltételeinek 

meghatározására. 

Dr. Grega Oszkár 

Ferenczi Tibor 

Márkus Róbert 

Horváth János 

2010. 01.21 

- 

2010. 04.30. 

Kísérleti 

jegyzőkönyv 

2.12. 
Termikus technológia 

kidolgozása. 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2010. 05.01 

- 

2010. 05.30. 

Üzemi technológia 

3. Hidrometallurgiai vizsgálatok    

3.1. Kísérleti program 

meghatározása 

Dr. Grega Oszkár 

Ferenczi Tibor 

2009.12.01-

2009.12.31. 

Vizsgálati 

eredmények 

3.2. Elektrokémiai számítások 
Márkus Róbert 

2010.01.01- 

2010.01.30. 

Számítási 

eredmények 

3.3. Fémkinyerési vizsgálatok, 

hidrometallurgiai eljárással 
Ferenczi Tibor 

2010.01.01-

2010.06.30 

jegyzőkönyv 

3.4. Hidrometallurgiai vizsgálatok 

Dr. Grega Oszkár 

Ferenczi Tibor 

Márkus Róbert 

2010.01.01 

- 

2010.01.30. 

jegyzőkönyv 

3.5. Hidrometallurgiai vizsgálatok 

értékelése, üzemi 

Dr. Grega Oszkár 

Ferenczi Tibor 

2010.02.01- 

2010.02.28. 
technológia 

 

 



hidrometallurgiai 

technológia kidolgozása 
Márkus Róbert 

3.6. A K+F munka összefoglalása 

projektjelentésben 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2010.03.01- 

2010.04.30. 
projektjelentés 

4. Komplex technológiára 

irányuló kutatás-fejlesztési 

tanulmány elkészítése 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2010.06.01- 

2010.08.31. 

 

5. Disszemináció    

5.1. Projektnyitó szakmai fórum Dr. Grega Oszkár 2009. 04. 20-25. 

A projekt céljának, 

stratégiájának 

ismertetése 

5.2. Köztes szakmai fórum a 

termikus vizsgálatok 

eredményeiről 

Dr. Török Béla 

Kóczián Tamás 

2010.06.01 

- 

2010.06.03 

Szakmai 

részeredmények 

megvitatása 

5.3. Köztes szakmai fórum a 

hidrometallurgiai vizsgálatok 

eredményeiről 

Dr. Török Béla 

Kóczián Tamás 

2010.06.10 

- 

2010.06.15. 

Szakmai 

részeredmények 

megvitatása 

5.4. A projekt eredményeit 

bemutató kiadványok 

szerkesztése, készítése 

Dr. Grega Oszkár 

Dr. Török Béla 

2010. 07. 01 

– 

08.30. 

Saját összefoglaló 

kiadvány 

megjelentetése. 

5.5. 

Internetes honlap 

üzemeltetése 
Kóczián Tamás 

2009. 04. 01. 

– 

2010. 09. 30. 

A projektet és 

eredményei 

folyamatosan 

bemutató (on-line) 

honlap 

5.6. 

Zárókonferencia Dr. Grega Oszkár 2010. 09. 10-15. 

Projekteredménye

k, technológiai 

lehetőségek 

megvitatása, 

propagálása 
 

3.3. Megvalósíthatósági tanulmány készítése – Készült-e? Kötelező volt 

készíteni?  Milyen útmutatás alapján dolgozták ki? Később segített-e a 

megvalósításban?  

11. 

Megvalósíthatós

ági tanulmány 

Megvalósíthatósági tanulmány nem volt része a pályázatnak, 

Projekt javaslatot nyújtottak be. 

 

 

3.4. A költségvetés megalapozása –Mire alapozták a költségvetést, mivel 

támasztották alá a pénzügyi  tervezést?  
12. Példa 

árajánlatra 

Személyi költségek:  

 

A projekt végrehajtása során a projektvezető, a szakmai vezető, 4 

fő kutató és a projekt adminisztrációs és gazdasági munkatárs 

egyéni megbízói szerződések alapján került díjazásra. A 

költségvetés tartalmazta a megbízói díjak után fizetendő 

járulékokat is. 

 

Megvalósítók egyéni utazásai és szállásköltségei:  

 

6 fő folyamatosan + 1-1 német és lengyel tanulmányút 

A projekt végrehajtása során a projekt és szakmai vezető ill. a 

kutatók kutatási helyeinek felkeresése indokolt, ezért, a projekt 

megvalósítását felölelő 18 hónapra utazási költség került 

betervezésre. 

A projekt vezető és a szakmai vezető német és lengyel 

tanulmányútját is tartalmazta e költségfejezet. 

 

Pályázó rezsi költségei:  

 

A pályázó a projekt lebonyolításához rendelkezésre bocsátotta az 

Alapítvány székhelyén megtalálható infrastrukturális hátteret, 

irodahelyiség, adatok feldolgozásához szükséges 

számítástechnikai eszközök, illetve munkakapcsolatok és egyéb 

kapcsolattartás céljára telefon, fax és internet. 

 

 



Megbízási szerződés alapján igényelt szolgáltatások:  

 

Speciális termikus laboratóriumi eszközök és velük mérések 

elvégzése.  A Miskolci Egyetem Metallurgiai és Öntészeti 

Tanszékének Vaskohászattani és Fémkohászattani Munkacsoportjai 

rendelkeznek olyan laboratóriumi méretű átszívásos és védőgázas, 

szabályozható fűtésű eszközökkel, a hozzá kapcsolható gázelemző 

és hőmérsékletmérő műszerekkel, továbbá a hidrometallurgiai 

vizsgálatokhoz szükséges demonstrációs eszközökkel, amelyekkel 

az alapvető termikus és extrakciós vizsgálatok kismintákon 

elvégezhetők.  

A fentieken kívül szükséges valamennyi kutatói, analitikai 

infrastruktúra rendelkezésre bocsátása (Furol Kft). A FUROL Kft.  

rendelkezett olyan részben analitikai műszeres, részben kutatói 

laboreszköz állománnyal, amelyek – az Egyetem eszközparkja 

mellett – szükségesek voltak a projekt K+F munkáinak az 

elvégzéséhez. A projekt bemutatásakor felvázolt feladatok közül a 

FUROL Kft. analitikai laboratóriuma akkreditálva volt az anyagok 

mintavételezésére, továbbá mindazon szabvány szerint végzett 

elemzésekre, melyek a projekt során szükségessé válhattak mind 

az alapanyagok kémiai összetételének, környezeti hatásuk 

meghatározására, mind a kísérletek során nyert anyagoknak az 

analitikájára. A kft. rendelkezett mindazon szellemi és 

eszközkapacitással is, hogy a tervezéskor nem látható, de 

esetlegesen szükségessé váló, nem analitikai, hanem egyéb 

vizsgálati körbe tartozó feladatokat elvégezhesse. Az alvállalkozói 

megbízási díj a becsült analitikai igény, és a laboratórium hivatalos 

árjegyzéke alapján lett meghatározva.        

Kutatási-fejlesztési tanulmány elkészítése a projekt eredményeinek 

felhasználásával, alkalmazható technológia megalapozására. A 

projekt során – ahogy az a feladatok leírásából és a közreműködők 

sokféleségéből következik – szerteágazó szakmai tartalmú, stílusú 

és mélységű jegyzőkönyv, fázisjelentés, és a köztes szakmai 

egyeztetések során emlékeztető dokumentum keletkezett, 

amelyek az alapját képezték a célként megjelenő, és a 

disszemináció lényegét képező dokumentumoknak. Erre a 

feladatra olyan vállalkozó bevonása volt szükséges, amely olyan 

szellemi, szakmai bázissal rendelkezett, mely alkalmas volt ezeknek 

a különféle szakmai dolgozatoknak az egységes szerkezetbe 

foglalására. Ez a szerkezet végső dokumentumokat a 

felhasználhatóság szempontjából alkalmassá tette a projektben 

résztvevők mindegyike, a megbízó, az érintett és releváns 

kooperációs partneri kör, és a disszeminációban szóba jöhető 

vállalkozások számára. Erre a feladatra korábbi referenciái és 

tapasztalata alapján az ENTFOR Kft. volt a megfelelő vállalkozás. 

 
 



3.5. Szakmai és társadalmi egyeztetések – Kikkel egyeztettek? Hozott-e 

valami változást a tervben? Hogyan építették be a partnerek elképzeléseit? 
 

A bevont cégeknél a problémák fennálltak ezért ők örömmel 

csatlakoztak a projekt megvalósításához. 

 

A projekt készítése során szerződés alapján a Miskolci Egyetem 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszékével közös kutatásokat végeztek. 

Szakmai tapasztalat és véleménycsere folyt az alábbi 

intézményekkel: 

 

Montanuniversität Leoben Ipari Környezettechnológiai Intézet, 

Montanuniversität Leoben  Fémkohászattani Intézet 

Montanuniversität Leoben  Termikus Eljárások Laboratóriuma 

Reinisch Wesfälische Technische Hochschule Vaskohászattani 

Intézet Aachen 

Ózdi Acélművek Kft. 

Max Aicher Recyclind GmbH. Nürnberg. 

 

Kutatások tapasztalatainak kicserélése, jó gyakorlatok (best 

practis) 

 

13. Egyeztetési 

jegyzőkönyv. 

14. Írásban 

leadott 

vélemények a 

tervhez 

 

 

  

4.  Finanszírozási háttér megteremtése  

4.1. Finanszírozási források összetétele – forrástípusok, saját forrást 

miből biztosították, számoltak-e saját bevétellel? 

15. Forrástábla 

Mivel a megvalósítani kívánt projekt non-profit jellegű, sem 

termékértékesítésből, sem üzleti alapú szolgáltatásból nem 

származik árbevétel.  

A pályázó a támogatást nem piaci tevékenység elvégzéséhez 

kérte, a projekt eredményeit diszkrimináció-mentesen a közösségi 

ipari szereplők rendelkezésére bocsátotta, ezért a projektnek csak 

kiadás oldala van, amelyet a megpályázott összeg és a pályázó 

önrésze fedezett 

 

Saját források: természetbeli hozzájárulás, kutatáshoz 

infrastrukturális háttér biztosítása és szellemi kapacitás. 

 

 

4.2. Pályázat beadása és elbírálása – hogyan követték a pályázat 

útját a beadás után? Volt-e hiánypótlás?  Ha igen, milyen 

témákban?  

 

2008. október 27-én a pályázat benyújtásra került elektronikusan és 

papír alapon is. Felszólítás hiánypótlásra 2008. november 12-én 

érkezett melyben a költségvetés kiegészítéseként egyszerűsített 

üzleti tervet is kértek benyújtani.  

A pályázatot 2008.november 20-án befogadták, 2009. április 07-én 

a pályázat elfogadásra került, a szerződéskötés előkészítése 

megkezdődött.  A támogatási szerződés 2009. július14-én került 

aláírásra. 

16. Pályázati 

adatlap 

17. Hiánypótlási 

felszólítás 

  



4.3. Szerződéskötés – Milyen kötelezettségeket kellett vállalni?  Mi 

volt a legkeményebb feltétel? 

18. Támogatási 

szerződés 

 

Adatszolgáltatási kötelezettség a KSH, valamint a 160/2001. (IX.12) 

Korm. rendelet alapján a Támogató részére. 

A beruházással létrehozott vagyon, illetve beszerezett vagyonelem 

elidegenítésével és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések, 

valamint szellemi alkotás tulajdonjoga a Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. 

(IV.29) Korm. rendelet előírásainak betartása mellett. 

 

 

5. Megvalósítás  

5.1. Projektirányítás – Milyen döntéshozó testület irányította a 

megvalósítást? Hogyan biztosították a partnerek és a célcsoport 

részvételét? Gondoltak-e a nemek esélyegyenlőségére? Merültek-e 

fel menetközben konfliktusok? 

19. 

Projektirányító 

szervezet tagjai, 

működési 

szabályzata 

Mivel a projekt kis létszámú csoportból tevődött össze ezért 

működési szabályzat nem készült. A projekt végrehajtásával 

kapcsolatban elvégzendő feladatokról és a projekt koordinálásáról 

a kis létszámú csoport munkaértekezleteken tartott 

megbeszéléseket. Az előrehaladás során ezen értekezletek keretén 

belül vált biztosítottá a csoporton belüli információ-áramlás. 

8 fő, 1 Projektvezető, 1 Szakmai vezető, 4 Közreműködő, 1. 

Gazdasági menedzser, 1. Projekt asszisztens 

 

 

5.2. Menedzsment – Milyen szervezeti formában, hányan, milyen 

szakmai összetételben végezték az operatív feladatokat? Alkalmi 

vagy folyamatos munkatársak? Részt vettek az előkészítésben? 

Maradtak a projekt zárása után? 

 

20. Munkaköri 

leírások 

8 fő, 1 Projektvezető, 1 Szakmai vezető, 4 Közreműködő, 1. 

Gazdasági menedzser, 1. Projekt asszisztens. 

A projekt megvalósítására állt össze a team, akik a pályázat 

előkészítői is voltak egyben. Az egyes személyek meglévő 

főállásuk mellett, a kutatás befejezéséig, illetve a kutatási 

disszemináció lezárásáig megbízásos jogviszonyban végezték a 

projekthez kapcsolódó szakmai munkát. 

 

 

5.3. Célcsoport bevonása – Hogyan érték el és választották ki a 

célcsoport tagjait? Milyen szempontokat követtek? 

21. Felhívás 

részvételre 

 

Szakmai egyeztetések a cégekkel. A bevont cégeknél a 

problémák fennálltak ezért ők örömmel csatlakoztak a projekt 

megvalósításához. 

 

Csatlakozott cégek vizsgált anyagok: 

OAM 2004 Kft. zsákos leválasztó pora 

DAM primer zsákos porleválasztó pora 

Szilárd tüzelésű erőműi pernye, mint sűrűzagy 

Gumierőmű kazánfenék hamu és ciklonpor 

 

A kiválasztott cégek programba való kerülését alapvetően a 

meglévő személyes kapcsolat motiválta. A személyes kontaktus 

 



hiányában ilyen „érzékeny” környezetvédelmi témát érintő 

vizsgálatok kivitelezése szinte lehetetlen. 

 

5.4. Eszközök beszerzése – mit, honnan, milyen szempontok alapján 

szereztek be? 

A kutatás lefolytatásához a projektnek nem volt része az 

eszközbesszezés, a különböző laborvizsgálatok végrehajtását az 

ezen irányú technikai eszközökkel rendelkező gazdasági 

társaságok biztosították. 

23. 

Eszközspecifikáci

ó 

  

5.5. Kivitelezők kiválasztása és szerződéskötés – Kellett-e 

közbeszerzést kiírni?  Milyen szempontok döntöttek a 

kiválasztásban? Hogyan szabályozták a szerződésben a határidők 

betartását, a garanciavállalást, az ellenőrzést, a fizetési 

feltételeket? 

23. Kivitelezői 

szerződés 

A projekt megvalósítása nem esett közbeszerzési törvény hatálya 

alá, így közbeszerzési eljárást nem igényelt. A kutatási folyamatok 

speciális volta miatt a témával foglalkozó és technikai 

adottságokkal rendelkező cégek, társaságokkal (Miskolci 

Egyetem, Furol Kft., Entfor Kft.) vállalkozói szerződés megkötésére 

került sor. A vállalkozói szerződés egyértelműen tartalmazta a 

pályázatban szereplő ütemtervének megfelelően az elvégzendő 

feladatok körét illetve annak időbeli behatároltságát. 

A szerződő partnerek a vállalt kötelezettségeiket teljes körűen, 

határidőre teljesítették. A vállalkozói szerződésben meghatározásra 

kerültek a vállalkozói díjak amelyek a feladatok teljesítése után 

számlák kiállítása alapján kiegyenlítésre kerültek a megadott 

határidőre. 

Ezen társaságok partnerek egyben projektvégrehajtók is voltak. 

 

 

5.6. Előállított termék / szolgáltatás leírása – megvalósított feladatok  

 

A projekt célkitűzése a magyarországi ipari, elsősorban kohászati 

technológiáknál a távozó füstgázokból leválasztott, nehézfémeket 

tartalmazó, ezért veszélyes hulladéknak minősülő szállóporok és 

iszapok „anyagukban történő” hasznosítása. Ez tulajdonképpen azt 

jelenti, hogy a kidolgozott technológia a hulladékok olyan 

kezelését teszi lehetővé, amelynek során a nehézfémtartalom 

hasznosítható mértékű, vagy tovább feldolgozásra alkalmas 

koncentrációban jelenik meg, a maradék anyag, pedig vagy nem 

képez veszélyes hulladékot, vagy más ipari technológiákban 

feldolgozható. 

 

A projekt során olyan technológiát sikerült kidolgozni, amely 

Magyarországon meglévő, korábbi vaskohászati integrált 

technológia részét képező, ma szabad kapacitással rendelkező 

zsugorító pörkölő berendezésen alkalmazható. A technológia 

bevezetése a zsugorítómű kisebb kiegészítő beruházásait igényli a 

porleválasztás, és a késztermék osztályozás területén. A 

technológia alkalmazásával részben nagy cinkkoncentrációjú 

cinkkohászati alapanyag, részben por alakú, ugyancsak 

cinkkohászati alapanyagként hasznosítható cinkoxid keletkezik. A 

maradék vasérc – zsugorítvány nyersvasgyártási betétanyagként 

Feladat: a 

tevékenységek 

teljességének 

értékelése 



felhasználható. Maradék hulladék nem képződik. 

 

A projekt másik eredménye olyan, acélmetallurgiai vertikumba 

építhető visszajárató technológia, amely alkalmazásával az 

acélgyártás során acélhulladék hűtőanyag takarítható meg, a 

folyamatból meghatározott idő után pedig periódikusan nagy 

cinkkoncentrációjú, cinkkohászati alapanyag nyerhető.  

 

A projekt járulékos eredménye, hogy a hulladékhasznosítási 

innovatív kutató munkával egyetemi hallgatók ismerkedtek meg, a 

témakörben egy diplomaterv is készült. Külföldi egyetemekkel, ipari 

vállalkozásokkal és kutatóhelyekkel sikerült tartós szakmai 

kapcsolatot kiépíteni. 

 

A projekt a kitűzött célokat teljesítette. A Magyarországon ipari, 

elsősorban kohászati és energetikai valamint veszélyes 

hulladékoknak minősülő, leválasztás során képződő porok és 

iszapok összefoglaló értékelése vált lehetővé teljes körben. Ezen 

anyagok teljes tulajdonsági rendszerének feltérképezése 

megtörtént, aminek alapján lehetővé vált a hasznosítási 

technológiák kidolgozása, továbbá ez a minősítési rendszer 

további kísérleti és innovatív fejlesztések alapja lehet. 

 

A projekt vezetése a futamidő során egységes szempontrendszer 

szerint, az EU környezeti és hulladékgazdálkodási irányelveinek 

szellemében történt. Ez a koncepció a külföldi partnerekkel történő 

kapcsolatfelvételben, és informatív közös szakmai munkában is 

érvényre jutott. Ennek a kapcsolatrendszernek, valamint fiatal 

kutatók és egyetemi hallgatók bevonásával, továbbá a kapott 

eredmények szakmai fórumokon történő folyamatos publikálásával 

a disszeminációs tevékenység a projekt futása során folyamatos 

volt. A projekt eredményeit a valóságos és potenciális szakmai kör 

megismerte. 

 

 

5.7. Finanszírozás megvalósulása – időközben adódó nehézségek és 

azok megoldása 

24. Likviditási 

tábla 

A projekt végrehajtása során a finanszírozási oldal, mint az a 

likviditási táblából is látszik külső forrás igényelt. Legnagyobb 

gondot olyan pénzintézet megtalálása okozta, amely a 

rendelkezésre álló támogatási szerződés alapján finanszírozási 

keretet biztosított azon átmeneti időszakra, amíg a támogatási 

összeg az Alapítvány számlájára meg nem érkezett. 

 

 



5.8. Változtatások – milyen változások következtek be a tervekhez 

képest a feladatokban, szereplőkben, költségvetésben? 

 

A Támogató előzetes hozzájárulása nélkül a munkaszakaszonkénti 

elszámoláskor az adott elszámolással érintett munkaszakasz 

összköltsége 10%-ának mértékéig a munkaszakaszok között, 

valamint munkaszakaszonkénti elszámoláskor az adott 

elszámolással érintett munkaszakasz összköltsége 25%-ának 

mértékéig a költség nemek között átcsoportosítást engedélyezett. 

Ezen mértéket az átcsoportosítás nem haladta meg így nem kellett 

szerződésmódosítást kezdeményezni. 

Egyes projektszakaszok végleges költsége minimálisan eltért a 

tervezett étéktől, ez indokolta a szerződésben megengedett 

minimális költség-átcsoportosítást. 

25. 

Változásbejelent

ő 

26. 

Szerződésmódosí

tás 

 

 

  

5.9. Kommunikáció – Kiknek, milyen csatornákon adtak 

tájékoztatást a projekt megvalósításáról? Volt-e lehetőség 

véleményt nyilvánítani menetközben a célcsoport, a partnerek, 

más érintettek, vagy kívülállók részéről? 

 

A projekt során keletkező eredményekről a releváns szakmai 

közvéleményt folyamatosan tájékoztatták, így például a Magyar 

Tudomány Napján a Dunaújvárosi Főiskola tudományos 

konferenciáján 2009-ben két előadást tartották. Az Erdélyi Magyar 

Tudományos Egyesület Metallurgiai Konferenciáján 2010-ben 

Nagyenyeden ugyancsak előadást tartottak. A fáziseredmények 

létrejöttekor a projektgazda székhelyén rendszeresen tartottak 

beszámolókat, amelyek során tájékoztató kiadványok is álltak az 

érdeklődők rendelkezésére. 

 

27. 

Sajtóközlemény 

28. Információs 

kiadvány 

Szakmai fórumot, illetve konferenciát rendeztek 4 alkalommal, a 

projekt menetét, körülményeit, eredményeit összesítő kiadvány is 

készült. A pályázattal kapcsolatban eredmények, publikációk 

megtalálhatóak a projekt honlapján is: 

http://www.ozdivallalkozoikozpont.hu/PORHATOR 

 

 

5.10. Monitoring, jelentések – milyen gyakran, mire fókuszálva 

történt? Volt-e valami gond? 

29. Időközi 

jelentés 

Munkaszakaszonként időközi szakmai beszámoló benyújtása, 2 

alkalommal történt, mert a pályázat 2 munkaszakaszból állt. 

Az időközi szakmai beszámolót nyomtatott és elektronikus 

formában is be kellett nyújtani. A monitoring jelentés a szakmai 

beszámoló része. A monitoring jelentéseknek tartalmaznia kellett az 

eredményeknek az irányszámokkal való összevetését és annak 

magyarázatát. 

A projekt zárásakor záró szakmai beszámolót és záró értékelő lapot 

kellet benyújtani magyar és angol nyelven. 

A záró szakmai beszámolóban összefoglaló értékelést kellett adni a 

szakmai feladatok megvalósulásáról és a pályázatban kitűzött 

célok teljesüléséről, továbbá a projekt által elért eredmények 

további hasznosításának lehetőségérő. 

 

http://www.ozdivallalkozoikozpont.hu/PORHATOR


6. Értékelés   

6.1. Az értékelés módja, nyilvánossága – ki végezte, milyen módon, 

partnereket hogyan vonták be 

30. Zárókiadvány 

A projekthez kapcsolódó valamennyi disszeminációs tevékenység 

megszervezése, lebonyolítása Jóparty Bt. feladata volt. 

Szakmai fórum, illetve konferencia megrendezése 4 alkalommal, 

amely tartalmazza a rendezvények valamennyi költségét (terem, 

eszköz, technika, ellátás, szervezés, projekt céljait, részeredményeit 

bemutató prospektusok stb.). 70 fő/rendezvény, 

Projekt menetét, körülményeit, eredményeit összesítő kiadvány 

megszerkesztése, elkészítése 500 pld., 

Internetes honlap szerkesztése és on-line üzemeltetése a projekt 18 

hónapja alatt 

 

 

6.2. Az értékelés tartalma – mit állapítottak meg, miben értek el 

javulást (eredmények): célok teljesítése, szervezeti tudás 

növekedése, kapacitások bővülése 

 

A projekt során, a célkitűzéseknek megfelelően meghatározták a 

magyarországi, nehézfém koncentrációjuk miatt veszélyes 

hulladéknak minősülő kohászati és energetikai porokat és 

iszapokat.  

 

Különböző analitikai és termikus laboratóriumi vizsgálatokkal 

meghatározták az egyes hulladékok kémiai összetételét, ásványi 

szerkezetét, továbbá elméleti számításokkal kiegészítve, ezen 

hulladékok termodinamikai viselkedését különböző termikus 

körülmények között. 

 

A laboratóriumi vizsgálatok képezték alapját az anyagukban 

történő hasznosításra irányuló technológiai vizsgálatoknak. Ezek 

során meghatározták a porok és iszapok pelletezésének, 

brikettálásának technológiai paramétereit, majd az ily módon 

előállított pelletekkel zsugorítási vizsgálatokat végeztek a 

hulladékok nehézfémtartalmának dúsítására, kinyerésére, a 

maradó hulladék veszélyességének megszüntetésére. 

 

A termikus vizsgálatok tükrében került sor a hidrometallurgiai 

vizsgálatokra, amelyek során lúgos és savas extrakciós 

lehetőségeket vizsgáltak. A termikus és hidrometallurgiai 

vizsgálatok eredményeinek komplex értékelésre adtak 

lehetőséget, amit a záró-beszámolóban tettek meg. 

 

A projekt során az eredeti elképzelések szerint vizsgálatok és 

kutatások kerültek végrehajtásra. A programhoz csatlakozott 

cégek – ahol a vizsgálat lefolytatásra került – a projekt során 

folyamatosan tájékozódhattak az éppen aktuális előrehaladásról. 

A téma iránt érdeklődést tanúsító egyéb személyek, szervezetek 

cégek számára a záró rendezvényhez kapcsolódó disszemináció 

illetve az interneten biztosított szabad hozzáférési lehetőség nyújtott 

lehetőséget az elért eredmények megismerésére. 

31. Végső 

elszámolás 

32. 

Könyvvizsgálói 

jelentés 

 

 

  



6.3. A jövőre vonatkozó következtetések – újabb projektötlet, 

szervezeti változások, megőrzött vagy megváltoztatott módszerek 

 

A „Veszélyes hulladéknak minősülő ipari eredetű porok és más 

hulladékok veszélyességének megszüntetése, hasznosítási 

lehetőségeik kidolgozása” című programról készült kutatási és 

fejlesztési eredmények ezek szintetizálása a megrendezett 

konferenciákon került ismertetésre illetve a www.inkubatorozd.hu, 

www.ozdivallalkozoikozpont.hu honlapokon lett nyilvánosságra 

hozva. Ezek szabadon hozzáférhetőek mivel a pályázat kiírása is ezt 

a kitételt tartalmazta. Ezek az adatok alapul szolgálhatnak további 

kísérletek és kutatások indításéhoz. Pályázati hozzáférhetőség és 

források biztosítására esetén további környezetvédelmi kutatási 

programba terveztek bekapcsolódni. 

A konkrét ipari bevezetés egy nagyívű környezetvédelmi 

beruházás része lehet, amely egyéb jelentős fejlesztéseket 

feltételez (hatástanulmány, technológia kidolgozás műszaki 

rendszerek tervezése) 

 

7. Utóélet – mi történt a projekt zárása után  

7.1. Továbbra is biztosított termék, szolgáltatás – mit, milyen 

minőségben és nagyságrendben állítanak elő 

 

A pályázatnak nem volt része az utókövetés, kimeneti indikátorként 

a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala volt előírva mely a 

záró disszemináción  illetve az interneten való közzététellel teljesült. 

 

 

7.2. Szervezeti keretek  

A projektben résztvevő személyek egyéni kontaktusai a vizsgált 

cégekkel és vállalkozásokkal továbbra is naprakészek. 

 

7.3. Technikai, műszaki feltételek  

A 7.1 pontban leírtak alapján a konkrét technológia iparban való 

alkalmazása egyéb vizsgálatokat és fejlesztéseket igényel. 

 

7.4. Pénzügyi feltételek, jövedelmezőség 

Az előző pontból következően a pénzügyi feltételek a 

jövedelmezőség vizsgálata is csak a konkrét beruházási 

technológiák kidolgozásával számítható. 

33. Működés 

pénzügyi adatai 

  

7.5. Közvetett pénzügyi haszon  

Mivel a pályázat nem volt teljes körű, a pénzügyi haszon 

realizálásának lehetősége, annak számítása nem képezte a projekt 

részét. 

 

7.6. Társadalmi haszon  

Megteremtette az alapját annak, hogy környezetkímélőbb 

technológiák kerüljenek bevezetésre. 

Az érintett földrajzi területen a telepített ipari üzemek 

vonzáskörzetében élő emberek összességét érinti, mivel a 

környezet terhelés (légkörben jelentős szálló porok belégzése) 

egészségkárosító hatású. 

 

http://www.inkubatorozd.hu/
http://www.ozdivallalkozoikozpont.hu/


III. A projekt értékelése  

1. A kezdeményezés eredményei *  

Milyen pozitív hatása volt eddig a projektnek gazdaságilag és milyen egyéb pozitív 

hatásokról tud beszámolni (pl. közösségépítés, helyi öntudat erősödése, stb.)? 
 

A projektben résztvevő cégek és szervezetek a projekt lezárásával 

az addig is működési területüknek megfelelő feladatokat folytatták 

tovább. 

 

2. Kapcsolódás, térségi, helyi hatás  

2.1. Programszerűség  

A projekt milyen egyéb projekt keretei között valósult meg, vagy önálló programot 

alkot, netán egyedi projekt-e? 
 

Egyedi projekt más projekthez nem kapcsolódik. A Nemzeti 

Kutatási és Technológiai Hivatal kiírásának megfelelően valósult 

meg. 

 

2.2. Kapcsolódás más helyi (térségi) kezdeményezésekkel  

A projekt milyen kapcsolatban áll más egyéb szervezet programjával, hogyan 

kapcsolódik a térség fejlesztésébe? 
 

A projekt kapcsolódása egyéb szervezetekkel és térségi 

fejlesztésekkel áttételes, mivel alapjaiban egy hosszabb távú 

környezetvédelmi javulás alapját szolgálja. 

 

2.3. Térségi, helyi és társadalmi, közösségi hatás - Milyen hatással volt a 

projekt a térség fejlődésére? 
 

  

2.4. Miért jó gyakorlat a kezdeményezés? - A jó gyakorlatok mintaként 

szolgálnak más gazdaságfejlesztők, közösségek számára, Miért ajánlja nekik a 

projektet? 

 

  

3. Szervezeti hatás  

3.1. Mi volt a projekt legörömtelibb pillanata? Tudjuk, hogy a siker, az 

elvégzett munka öröme motiváló a további végrehajtásra. Itt kérem, írja le, hogy mi 

okozta a legnagyobb elégedettséget a projekt során! 

 

A disszemináció során a meghívott vendégekből érdeklődést 

váltott ki a projekt esemény és a kutatás eredményei. 

 

3.2. Nehézségek, tanulságok a megvalósítás kapcsán - Mi okozta a 

legnagyobb fejtörést a projekt végrehajtása során? Mit nem tudtak megoldani? Mit 

tennének másképp, ha a projekt most indulna? 

 

A projekt végrehajtása során a finanszírozási oldal, ami a likviditási 

táblából látszik külső forrást igényelt. Legnagyobb gondot olyan 

pénzintézet megtalálása okozta, amely a rendelkezésre álló 

támogatási szerződés alapján finanszírozási keretet biztosított azon 

átmeneti időszakra, amíg a támogatási összeg az Alapítvány 

számlájára meg nem érkezett. 

 



3.3. Mire kell figyelni hasonló projekt megvalósítása során? - Itt a 

hasonló projektek végrehajtásakor szükséges legfontosabb feltételeket kérjük 

feltüntetni. 

 

Az előrehaladás ütemtervének betartására, a projektben résztvevő 

alvállalkozók határidőre, jó minőségben történő minősítésére.  

 

IV. További tervek, fejlesztési igények   

4.1. További tervek, a fejlesztés jövője - Hogyan folytatódik a projekt a 

továbbiakban? Milyen fejlesztési fázisai vannak hátha? Milyen kapcsolódó 

projekteket terveznek még (ami nyilvános)? 

 

Az Alapítvány pénzügyi lehetőségei nem engedhetik azt meg, 

hogy saját erőből K + F programban vehessen részt. Ilyen típusú 

munkák csak abban az esetben lehetségesek, ha a témában az 

elkövetkezendőkben pályázati források nyílnak meg, amely jelen 

helyzetben tudvalevőleg kiszámíthatatlan. 

 

 

4.2. Mire van most leginkább szüksége a projekttel kapcsolatban? - 
Mi hiányzik most leginkább a projekt fenntarthatóságának biztosításához, 

továbbfejlesztéséhez? 

 

  

V. Ajánlott további ismeretforrások  

1. További ajánlott projektek, kezdeményezések, jó gyakorlatok 

(akár határon túliak, diaszpórában megvalósuló, egyéb 

nemzetköziek is) - Ha van olyan kezdeményezés, amelyet ajánlanak, kérem, itt 

tüntessék fel! 

 

  

2. Szakirodalom, ajánlott hivatkozások, honlapok, cikkek, 

tanulmányok, kutatások, elemzések Van-e olyan szakirodalom, amit Ön 

szerint ajánlani érdemes a „helyi gazdaságfejlesztés” témájában? 

 

http://www.ozdivallalkozoikozpont.hu/PORHATOR  

Kapcsolati adatok  

Elérhetőségek: * 

Az egyes személyes adatok után álló jelölőnégyzetben megadhatja, hogy 

megjelenhet-e az adott személyes adat honlapunkon. Amennyiben kipipálja, azzal 

hozzájárulását adja a megjelenéshez. 

 

Szervezet: 

* 

 Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány  

Kapcsola

ttartó: * 

 Kóczián Tamás  

Cím:  3600 Ózd, Jászi 

Oszkár út 3. 

Tel

ef

on

: 

 06 (48) 570-250  

Honlap:  www.inkubatorozd.hu 

www.ozdivallalkozoik

ozpont.hu 

E-

m

ail: 

 ovk@t-online.hu  

  

http://www.ozdivallalkozoikozpont.hu/PORHATOR
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Csatolt képek, fájlok, dokumentumok: 

Listázza, milyen fájlokat csatol még a jelen kérdőívhez! 

34. Fotók 

- Ismertető a projektgazdáról 

- Partnerek bemutatása 

- Térkép 

- Pályázati kiírás 

- Célfa és Problémafa 

- Projektjavaslat 

- Pályázati adatlap 

- Támogatási szerződés 

- Likviditási tábla 

- Információs kiadványok 

- Időközi jelentések 

- Záró kiadvány 

- Képek CD-n 

- Videobemutató 

 

 

Aláírásommal hozzájárulok, hogy az itt megadott adatokat a fentebb megadott 

engedélyeim alapján a CROSSEDU távoktatási projekt teljes egészében, vagy 

részleteiben felhasználja felsőfokú oktatás céljára 

 

    

Adatszolgáltató aláírása  Kelt  

 

 


